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Betreft Intrekking Vergunning Kernenergiewet -

INTREKKING VAN EEN KERNENERGIEWETVERGUNNING VERLEEND AAN
UTC FIRE & SECURITY B.V. VOOR HET VERRICHTEN VAN HANDELINGEN MET
RADIOACTIEVE STOFFEN

Intrekking door:

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU.

1. Het besluit

1. Intrekking

De op 7 december 1978 aan GE Security B.V., gevestigd te Weert, verleende
vergunning met nummer 163112, DG MH/S, laatstelijk gewijzigd op 24 juni 2014,
met nummer 2013/0718-6 en verleend aan UTC Fire & Security B.V. voor het
verrichten van handelingen met radioactieve stoffen wordt ingetrokken.

II. Documenten

De volgende documenten maken deel uit van de intrekkingsbeschikking:

— de op 4 juli 2017 ontvangen aanvraag met de daarbij behorende bijlagen;
— de op 20 juni 2013 ingediende aanvraag, alsmede de op 16 mei 2014 en

21 mei 2014 ingediende aanvullingen daarop met de daarbij behorende
bijlage;

— de op 14 februari 2007 ingediende aanvraag met de daarbij behorende
bij lagen;

— de op 16 januari 2007 ingediende aanvraag met de daarbij behorende
bijlag en;

— de op 9 september 2004 ingediende aanvraag met de daarbij behorende
bij lagen;

— de op 18 oktober 2002 ingediende aanvraag met de daarbij behorende
bijlag en.

Pagina 1 van S



Bij eventuele strijdigheden tussen deze documenten prevaleert het meest recente
document.

III. Openbaarmaking en publicatie

Deze intrekkingsbeschikking 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 intrekken van bovengenoemde vergunning wordt tevens mededeling
gedaan in de Staatscourant.

IV. Inwerkingtreding

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 voorzieningenrechter 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.
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2. De aanvraag en de beoordeling

2.1. De aanvraag

De aanvraag om intrekking, zonder kenmerk, heb ik op 4 juli 2017 ontvangen.

Bij de aanvraag zijn de volgende documenten toegevoegd:
— aanvraagformulier ‘Intrekking KeW-vergunning’;
— kopie overdrachtsbewijs met referentie CSH5956.17/RB/rb, d.d. 29 juni 2017,

van 122 stuks ionisatie rookmelders;
— kopie overdrachtsbewijs met referentie CSH5957.17/RB/rb, d.d. 29juni 2017,

van 4217 stuks ionisatie rookmelders;
— kopie vergunning met nummer 2013/0718-6.

Het verzoek om intrekking betreft de volgende vergunningplichtige handelingen:
— handelingen met radioactieve stoffen ten behoeve van opslag binnen de locatie

van UTC Fire & Security B.V., gelegen aan de Kelvinstraat 7 te Weert;
— handelingen met radioactieve stoffen ten behoeve van het aanbrengen en/of

verwijderen bij derden in geheel Nederland.

2.2. Gevolgde procedure

De vergunde onderhavige radioactieve stoffen zijn definitief afgevoerd en van de
vergunning zal geen gebruik meer worden gemaakt.

Het betreft de volgende radioactieve stoffen binnen de locatie van
UTC Fire & Security B.V.:

— 500 ionisatie rookmelders, merk Nittan, type NID-48 F en NID-48 FD, elk
met een ingekapselde bron americium-241 met een activiteit van maximaal
74 kilobecquerel (kBq);

— 20.000 ionisatie rookmelders, welke zijn aangewezen in de geldende
Regeling goedgekeurde ionisatie-rookmelders;

— rookmelders, welke zijn aangewezen in de geldende
Regeling goedgekeurde lonisatie-rookmelders, zulks ten behoeve van
afvoer naar COVRA B.V., tot een gezamenlijke activiteit van maximaal
370 megabecquerel (MBq).

Het betreft de volgende radioactieve stoffen buiten de locatie van
UTC Fire & Security B.V.:

— ionisatie rookmelders, merk Nittan, type NID-48 F en NID-48 FD, elk met
een ingekapselde bron americium-241 met een activiteit van maximaal
74 kBq;
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— ionisatie rookmelders, anders dan het hierboven genoemde merk en type,
welke niet zijn aangewezen in de geldende Regeling goedgekeurde
ionisatie-rookmelders, uitsluitend voor handelingen te verrichten ten behoeve
van het verwijderen bij derden in geheel Nederland, bestemd voor de afvoer
naar COVRA B.V.

Het ontdoen is geschied overeenkomstig het gestelde in artikel 37, vijfde, zevende
en achtste lid, van het Besluit stralingsbescherming.

2.3. Besluit

Op grond van bovenstaande heb ik besloten tot intrekking van de vergunning over
te gaan.

3. Ondertekening

Den Haag,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
namens deze,
afdelingshoofd-tttrtïUto[tit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming,

ir. M.J. Korse—Noordt4qek 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.

Het bezwaarschrift moet van een handtekening, datum, naam en adres van de
indiener zijn voorzien. De indiener dient duidelijk aan te geven waarom hij tegen

• dit besluit bezwaar aantekent.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn
afloopt voor het indienen van een bezwaarschrift. Indien gedurende die termijn bij
de voorzieningenrechter 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.
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Voorlopige voorziening
Indien een bezwaarschrift is ingediend, kunnen belanghebbenden aan de
voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500EA te ‘s-Gravenhage verzoeken om een voorlopige
voorziening te treffen, indien - gelet op de betrokken belangen - onverwijlde
spoed dit verèist. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te
worden overgelegd. Als burger kunt u uw verzoek tot voorlopige voorziening ook
via het digitale loket van de Raad van State indienen
(https://digitaalloket.raadvanstate.nl/). Hiervoor dient u te beschikken over DigiD.
Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht
verschuldigd. Inlichtingen over de procedure en de hoogte van het griffierecht
kunnen worden verkregen bij de Raad van State, telefoon 070 426 4426.

Voor nadere informatie over dit besluit kunt u terecht bij het Informatiepunt
Kernenergiewetvergunningen, telefoon 070-348 7366, op werkdagen van 09.00 -

12.00 uur en van 14.00 - 17.00 uur. Ook is het mogelijk om uw vraag te stellen
via htts://www.autoriteitnvs.nl/contact onder vermelding van het kenmerk van
dit besluit.
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