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VERLENGING VAN DE GELDIGHEIDSDUUR VAN DE KERNENERGIEWET
VERGUNNING VERLEEND AAN VAN CITTERS BEHEER B.V. VOOR HET
VERRICHTEN VAN HANDELINGEN EN WERKZAAMHEDEN MET RADIOACTIEVE
STOFFEN

Beschikking van:
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU.

1. liet besluit

1. Verlenging termijn van de tijdelijke vergunning
In de aan Van Citters Beheer B.V., gevestigd te Terneuzen, verleende tijdelijke
vergunning voor het verrichten van handelingen en werkzaamheden met
radioactieve stoffen, met referentie 2015/0955-07, wordt de einddatum van de
geldigheidsduur van de vergunning, zijnde 1 juli 2017, vervangen door 1 juli
2018.

Dit betekent dus dat de vergunning met kenmerk 2015/0955-07 geldig is tot
1 juli 2018.

II Openbaarmaking en publicatie
Deze verlengingsbeschikking wordt ingevolge artikel 8 van de Wet openbaarheid
van bestuur actief openbaar gemaakt door publicatie van deze beschikking op de
internetsite www.anvs.nl.

Van het besluit tot verlengen van de geldigheidsduur van de tijdelijke vergunning
wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.
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]E]t. nwer ngtredn, openbaarmakh en pubicate
Deze beschikking treedt in werking overeenkomstig het bepaalde in artikel 20.3
van de Wet milieubeheer, met ingang van de dag na de dag waarop de termijn
voor het indienen van een bezwaarschrift afloopt. Indien gedurende deze termijn
bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een
verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt dit besluit niet in werking
voordat op dat verzoek is beslist.

2. De aanvraag en de beoordeng

2.1 De aanvraag
De aanvraag, met kenmerk 17O222BrfANVS, om verlenging van de
geldigheidsduur van de beschikking, door mij ingeboekt onder nummer
20 17/0298, heb ik op 24 februari 2017 ontvangen.

Aangezien de handelingen en activiteiten ongewijzigd blijven, heb ik de aanvraag
aangemerkt als een verzoek om de beperkingen waaronder de vergunning is
verleend (tijdsbeperking), te wijzigen.

De reden voor het verlengen van de duur van de vergunning is het feit dat de
handelingen en werkzaamheden met de radioactieve stoffen niet binnen de
geplande termijn kunnen worden afgerond.

22. Gevolgde procedure
Bij de voorbereiding van de beschikking op aanvraag is toepassing gegeven aan
de procedure van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en is geen
toepassing gegeven aan de uitgebreide uniforme voorbereidingsprocedure
(afdeling 3.4 van de Awb).

De reden hiervoor is dat er al eerder een overeenkomstige vergunning ten aanzien
van deze locatie is verleend (2015/0955-07, d.d. 25 maart 2016) en ik van
oordeel ben dat de verlenging van de duur van de vergunning niet leidt tot andere
of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens deze vergunning is
toegestaan. Uit het gestelde in artikel 29a van de Kernenergiewet in samenhang
gelezen met artikel 17, tweede en derde lid, van de Kernenergiewet volgt dat in
dit geval afdeling 3.4 van de Awb niet van toepassing is op de voorbereiding van
de beschikking.

2.3. Overwegingen

Naar aanleiding van het verzoek tot verlenging van de geldigheidsduur van de
vergunning, heb ik het volgende overwogen.

Het verzoek tot verlenging van de geldigheidsduur van de vergunning merk ik aan
als een verzoek tot wijziging van de beperkingen waaronder de vergunning is
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verleend. Als toetsingskader gelden dezelfde toetscriteria als bij het opleggen van
een dergelijke beperking.

In beginsel worden vergunningen op grond van artikel 29 van de Kernenergiewet
en de artikelen 25, 35 en 107 van het Besluit stralingsbescherming voor
onbepaalde tijd verleend. Met het oog op de bescherming tegen nadelige gevolgen
voor mensen, dieren of planten of goederen kan worden bepaald dat de
vergunning onder beperkingen wordt verleend (artikel 31, derde lid, en 34, vierde
lid, van de Kernenergiewet). Ik heb bij vergunning 20 15/0955-07 besloten tot het
opleggen van een (tijds)beperking omdat het verwerken van het fosforslik onder
hoge druk binnen een bepaalde termijn afgerond zou zijn.

Gelet op de af te wegen belangen kan ik instemmen met de verlenging van de
termijn met één jaar. De reden hiervoor is dat de handelingen en werkzaamheden
niet binnen de geplande tijd zijn afgerond.

2.4. Conclusie en besluit

Op grond van bovenstaande heb ik besloten tot verlenging van de geldigheidsduur
van de tijdelijke vergunning voor de duur van één jaar. Dit betekent dus dat de
vergunning met kenmerk 2015/0955-07 geldig is tot 1 juli 2018.

3. Ondertekening

Den Haag,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
namens deze,
afdelingshoofdUreeie—Autorteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming,

ir. M.J. Korse—Noorti4ek MTD

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de dag van verzending van dit
besluit een bezwaarschrift indienen bij de directie Autoriteit Nucleaire Veiligheid en
Stralingsbescherming, ter attentie van Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische
Zaken van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, afdeling Algemeen
Bestuurlijk-Juridische Zaken, Postbus 20901, 2500 EX Den Haag.
Dit besluit is verzonden op de in de aanhef van dit besluit genoemde datum.
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Het bezwaarschrift moet van een handtekening, datum, naam en adres van de
indiener zijn voorzien. De indiener dient duidelijk aan te geven vaarom hij tegen
dit besluit bezwaar aantekent.

Dit besTuit treedt in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn
afloopt voor het indienen van een bezwaarschrift. Indien gedurende die terniijn bij
de voorziUer van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een
verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt dit besluit niet in werking
voordat op dat verzoek is beslist.

Voor nadere informatie over dit besluit kunt u terecht bij het Inspraakpunt
Kernenergiewetvergunningen, telefoon 070 348 73 66, op werkdagen van 09.00 -

12.00 uur en van 14.00 - 17.00 uur. Ook is het mogelijk om uw vraag per e-mail
te stellen aan Postbus.Aanvragenenmeiden@anvs.nl onder vermelding van het
kenmerk van dit besluit.
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