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Betreft Vervoersvergunning 2015/1231-4

WIJZIGING KERNENERGIEWETVERGUNNING VERLEEND AAN DAHER NUCLEAR

TECHNOLOGIES GMBH VOOR HET INVOEREN, VERVOEREN EN UITVOEREN VAN

ONBESTRAALD NATUURLIJK URANIUMHEXAFLUORIDE

Verleend door:
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU.

Overwegingen

Op grond van artikel 15 onder a van de Kernenergiewet, juncto artikel 2, eerste
lid en artikel 23, eerste lid van het Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en
radioactieve stoffen, is op 6 november 2015, onder kenmerk 2015/0894-6 aan de
aanvrager Daher Nuclear Technologies GmbH vergunning verleend voor het
invoeren, vervoeren en uitvoeren van onbestraald natuurlijk of verarmd
uraniumhexafluoride.

Gelet op het verzoek van Daher Nuclear Technologies GmbH d.d. 9 december
2015.

Gelet op de constatering dat abusievelijk de naam van één van de ontvangers en
afzenders onjuist is gespeld.

Overwegende dat in de aanvraag d.d. 4 september 2015 vervoer is aangevraagd
van verarmd en natuurlijk uraniumhexafluoride in de vorm van feed en heels.

Overwegende dat vervoer is aangevraagd van en naar Techsnabexport.

Overwegende dat vervoer van verarmd uraniumhexafluoride onterecht was
aangevraagd en het vervoer enkel natuurlijk uraniumhexafluoride betreft.
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Overwegende dat de gevraagde wijziging geen aanleiding geeft tot het opnemen
van extra of gewijzigde voorschriften in de vergunning.

Overwegende dat, vanwege de continuïteit van werkzaamheden het terstond van
kracht verklaren van de wijziging noodzakelijk wordt geacht.

Inhoud en geldigheid van de wijziging

Op grond van artikel 19, derde lid, van de kernenergiewet wordt de vergunning
met kenmerk 2015/0894-6 als volgt gewijzigd:

1. In de gehele vergunning wordt de naam Technabsexport gewijzigd in
Techsnabexport.

2. In de aanhef van de vergunning wordt “of verarmd” uit de tekst geschrapt.
De nieuwe aanhef komt te luiden:

KERNENERGIEWETVERGUNNING VERLEEND AAN DAHER NUCLEAR

TECHNOLOGIES GMBH VOOR HET INVOEREN, VERVOEREN EN UITVOEREN

VAN ONBESTRAALD NATUURLIJK URANIUMHEXAFLUORIDE

3. Onder 1.1 Vergunning wordt “of verarmd” uit de tweede alinea geschrapt. De
nieuwe tekst van de tweede alinea komt te luiden:

Het binnen Nederlands grondgebied (doen) brengen over de weg, per spoor of
over zee en de binnenwateren, het vervoeren over Nederlands grondgebied
naar Urenco Nederland B.V. te Almelo of het buiten Nederlands grondgebied
(doen) brengen over de weg, per spoor of over de binnenwateren en de zee
met bestemming Urenco Deutschland GmbH of Techsnabexport te Moskou,
Rusland van natuurlijk uraniumhexafluoride, zoals nader omschreven onder
1.2. Aan de vergunning worden de onder 1.4 gestelde voorschriften
verbonden.

4. Onder 1.2 A. de te vervoeren stoffen, de gegevens voor de verzending en het
collo wordt na “beschrijving van de stoffen:” “Verarmd of” uit de
tabel geschrapt.
De nieuwe tekst komt te luiden:

natuurlijk UF6
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5. Onder 2.2 Aanleiding en betekenis van de aanvraag wordt “of verarmd”uit
de eerste alinea geschrapt.
De nieuwe tekst van de eerste alinea komt te luiden:

De aanvraag betreft het invoeren, vervoeren, uitvoeren en doorvoeren van
onbestraald natuurlijk uraniumhexafluoride als grondstof voor
uraniumverrijking (feed materiaal) en als restbesmetting in lege verpakkingen
(heels). Uraniumhexafluoride is een essentieel onderdeel van de
splijtstofcyclus. Het wordt na verrijking gebruikt voor de productie van
brandstofelementen voor kerncentrales ten behoeve van
elektriciteitsopwekking.

Dit besluit treedt conform artikel 20.5, eerste lid, Wet milieubeheer ter stond in
werking.

Den Haag,

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
namens deze:

drs. A.E.M. Niederlander
sectorhoofd directie Autoriteit

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.

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.TransportAanvraag@anvs.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit
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