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KERNENERGIEWETVERGUNNING VERLEEND AAN VAN CITTERS BEHEER B.V.
VOOR HET VERRICHTEN VAN HANDELINGEN EN WERKZAAMHEDEN MET
RADIOACTIEVE STOFFEN

Verleend door:

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU.

1. Het besluit

1. Vergunning
De op 25 maart 2016 aan Van Citters Beheer B.V. gevestigd te Terneuzen,
verleende vergunning met kenmerk 2015/0955-07, laatstelijk gewijzigd op 3 mei
2017 met kenmerk 2017/0298-04, wordt op grond van artikel 29 van de
Kernenergiewet en de artikelen 25, 35 en 107 van het Besluit stralingsbescherming
conform de aanvraag uitgebreid en als volgt gewijzigd:

A. Het vergunde onder A. RADIOACTIEVE STOFFEN wordt als volgt gewijzigd:

A. RADIOACTIEVE STOFFEN
Het verrichten van handelingen en werkzaamheden, binnen de locatie van
Van Citters Beheer B.V., gelegen aan de Europaweg Zuid 4 te Ritthem met
radioactieve stoffen binnen de volgende omvang:

1. Met een Asom van 10000000 en een Ceom van 20.

2. Ten behoeve van het persen van fosforslik onder hoge druk:
a Maximaal 4000000 kilogram fosforslik, waarin verontreiniging van radioactiviteit

voorkomt uit de uranium-238 reeks en de thorium-232 reeks.
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3. Ten behoeve van het fosforveilig stellen van de installaties van het ovenhuis:
a. Het demonteren van instaflatiedelen en leidingsystemen in het ovenhuis.
b. Het verwijderen van kobalt-60 bronnen uit ovenwandstenen (wand en

vloer) met een totale activiteit van 5 gigabecquerel (GBq).
c. Het verwijderen van ovenwandstenen uit de ovens.
d. Het leegruimen van de ovens.
e. Het tijdelijk opslaan van besmette materialen uit het ovenhuis op een

aangewezen plaats binnen de locatie.

II. Voorschriften
B. Aan de vergunning wordt onder 4.1.1 het volgende voorschrift toegevoegd:

2. De algemeen coördinerend deskundige meldt het verlenen van een schriftelijke
interne toestemming voor handelingen of werkzaamheden in het kader van het
fosforveilig stellen van de installaties, waarbij het ovenhuis uitgeruimd of
anderszins bewerkt wordt.

Deze melding:
— vindt plaats uiterlijk twee weken voorafgaand aan de datum van

inwerkingtreding van de schriftelijke interne toestemming;
— bestaat uit de schriftelijke interne toestemming;
— wordt gericht aan de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming:

Postbus.aanvragenenmeldenianvs. nl.

III. Documenten
Aan de documenten die deel uitmaken van de vergunning worden toegevoegd:

— de op 14 april 2017 ontvangen aanvraag met de bijbehorende bijlagen, en
— de op 10 mei 2017, op 2 juni 2017 en 19 juni 2017 ontvangen aanvullende

informatie met de bijbehorende bijlagen.

Bij strijdigheden prevaleert het meest recente document.

IV. Openbaarmaking en publicatie
De beschikking bevat milieu-informatie. Daarom wordtdeze beschikking 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 verlenen van deze vergunning wordt tevens mededeling gedaan in de
Staatscourant.
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V. 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, het toetsingskader en de beoordeling van de
aanvraag

2.1. De aanvraag
De aanvraag met kenmerk 170411 BrfANVS heb ik op 14 april 2017 ontvangen
en heeft betrekking op een aanvraag voor het verrichten van handelingen en
werkzaamheden met materialen die radioactieve stoffen bevatten.

Het betreft de volgende uitbreiding in het kader van fosforveilig stellen:
— Het wijzigen van de Asom.
— Het verrichten van handelingen en werkzaamheden aan de installaties,

waarbij het ovenhuis wordt uitgeruimd en bewerkt. De aanwezige kobalt-60
bronnen die in de ovenwand en ovenvloer zitten worden verwijderd. Dit
uitruimen en bewerken is nodig om de fosfor te kunnen verwijderen uit de
ovens.

Bij de aanvraag zijn de volgende documenten toegevoegd:
— Bijlage 1: Overzichtstekening locatie met de locatie van het ovenhuis.
— Bijlage 2: Tekening van één van de ovens in het ovenhuis.
— Bijlage 3: Informatie m.b.t. verzoek wijziging vergunning 2015/0955-07.
— Bijlage 4: Risicoanalyse werknemers.

Op 4 mei 2017 is (telefonisch) verzocht om aanvullende informatie. Op 10 mei
2017 heb ik de volgende aanvullende gegevens ontvangen:
— E-mail met aanvullende informatie:

— Bijlage 2 rev 1: Tekening van één van de ovens in het ovenhuis.
— Bijlage 3 rev 1: Informatie m.b.t. verzoek wijziging vergunning 2015/0955-07.
— Bijlage 4 rev 1: Risicoanalyse werknemers.

Op 1 juni 2017 is weer verzocht om aanvullende informatie. Op 2 juni 2017 heb ik
de volgende aanvullende gegevens ontvangen:
— E-mail met aanvullende informatie:

— Bijlage 3 rev 2: Informatie m.b.t. verzoek wijziging vergunning 2015/0955-07.
— Bijlage 4 rev 2: Risicoanalyse werknemers.

Op 19 juni 2017 is weer verzocht om aanvullende informatie. Op 19 juni 2017 heb
ik de volgende aanvullende gegevens ontvangen:
— E-mail met aanvullende informatie over de Asom en Csom.

De aanvraag en de aanvullende informatie heb ik getoetst aan artikel 43 en 44,
2 lid van het Besluit stralingsbescherming en de artikelen 2.6 en 7.11 van de
Uitvoeringsregeling stralingsbescherming EZ en volledig bevonden.
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2.2. Gevolgde procedure
Dit besluit is ingevolge artikel 29a van de Kernenergiewet en artikel 46 van het
Besluit stralingsbescherming niet tot stand gekomen overeenkomstig de openbare
voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Er is al eerder een overeenkomstige vergunning voor handelingen en
werkzaamheden met radioactieve stoffen met betrekking tot dezelfde plaats
verleend. Het is niet te verwachten dat door gebruikmaking van de gevraagde
vergunning nadeliger gevolgen voor mensen, dieren, planten en goederen kunnen
worden veroorzaakt dan bij de eerder verleende vergunning in aanmerking zijn
genomen.

2.3. Het toetsingskader
Aan het wettelijk kader van de stralingsbescherming, zoals vastgelegd in de
Kernenergiewet en de onderliggende besluiten, liggen onder meer de drie
principes van het stralingsbeschermingsbeleid ten grondslag, te weten:
rechtvaardiging, ALARA en dosislimieten. Indien aan deze uitgangspunten niet
wordt voldaan of indien aan de andere voorwaarden genoemd in artikel 39 van
het Besluit stralingsbescherming niet wordt voldaan, wordt de vergunning niet
verleend.

Rechtvaardiging houdt in dat een handeling die blootstelling aan ioniserende
straling met zich meebrengt, slechts is toegestaan indien de economische, sociale
en andere voordelen van de betrokken handeling opwegen tegen de
gezondheidsschade die hierdoor kan worden toegebracht. Dit principe is
vastgelegd in artikel 4, eerste lid van het Besluit stralingsbescherming.

Toepassing van ALARA (as low as reasonably achievable, ofwel zo laag als
redelijkerwijs haalbaar) is de optimalisatie, gericht op beperking van de
blootstelling aan ioniserende straling. In de wetgeving is het ALARA beginsel
vastgelegd in artikel 31 van de Kernenergiewet en artikel 5 van het Besluit
stralingsbescherming.

Dosislimieten vervullen een vangnetfunctie, indien het toepassen van
rechtvaardiging en ALARA niet voldoende is om een bepaald beschermingsniveau
te bereiken. De limietwaarden zijn vastgelegd in artikel 48, 49 en paragraaf 7.1
van het Besluit stralingsbescherming.

2.4. Bevindingen en overwegingen
Met inachtneming van het bovenstaande heb ik de aanvraag getoetst aan
artikel 39 van het Besluit stralingsbescherming. Geen van de daarin genoemde
bepalingen staat vergunningverlening in de weg.
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De aanvraag heeft betrekking op een uitbreiding van het vergunde voor het
uitvoeren van handelingen en werkzaamheden met materialen waarin zich
radioactieve stoffen bevinden.

De aanvraag betreft het ovenhuis. In dit ovenhuis staan drie ovens. In deze ovens
bevinden zich naar alle waarschijnlijkheid nog grote hoeveelheden fosfor. Fosfor is
een zeer brandbaar materiaal dat bij lage temperaturen spontaan kan ontbranden.

In de huidige situatie moeten beheersmaatregelen worden genomen om te
voorkomen dat gevaarlijke situaties ontstaan. Het is van belang voor het
verminderen de veiligheidsrisico’s en voor de toekomstige sanering van het terrein
dat het fosfor zo snel mogelijk wordt verwijderd opdat een ‘fosforveilige’ situatie
ontstaat. Fosforveilig houdt in dat, na reiniging, de aanwezige resthoeveelheid
fosfor dermate klein is dat de eerder genoemde beheersmaatregelen niet meer
nodig zijn.

Om het fosfor te kunnen verwijderen moeten eerst de nodige leidingen en
installatieonderdelen worden gedemonteerd en in de ovenwand en ovenvioer
aanwezige kobalt-60 bronnen uitgeboord worden. Vervolgens worden de nog
aanwezige materialen met fosforverbindingen, waaronder ook de
ovenwandstenen, uit de ovens geruimd voor zover dit nodig is in het kader van
het fosforveilig maken van de installatie van het ovenhuis.

Voor deze specifieke toepassing ten behoeve van het fosforveilig stellen is een
uitbreiding van de vergunning nodig.
Het voorhanden hebben van ovenwandmateriaal besmet met kobalt-60 is reeds
vergund onder I.A.6. in de vergunning met nummer 2015/0484-09.

In de vigerende vergunning met nUmmer 2015/0484-09 is algemeen bepaald dat
handelingen en werkzaamheden met bronnen uitsluitend plaatsvinden na het
verlenen van een interne toestemming. In deze vergunning zijn ten aanzien van
de interne toestemming reeds voorschriften opgenomen.

Aanvullend op deze geldende voorschriften wordt voor het geval van het fosforveilig
stellen van de installaties, waarbij het ovenhuis uitgeruimd en bewerkt wordt, onder
II.B. in voorschrift. 4.1.2. bepaald dat de interne schriftelijke toestemming uiterlijk
twee weken voorafgaand aan de datum van inwerkingtreding van de interne
toestemming aan de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming wordt
gemeld. Dit voorschrift is in lijn met het geldend voorschrift, maar is verduidelijkt en
concreter ingevuld.

Tevens is melding gedaan ingevôlge artikel 103, vijfde lid, van het Besluit
stralingsbescherming voor overeenkomstige meldingsplichtige werkzaamheden.
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De in de aanvraag bedoelde handelingen en werkzaamheden zijn opgenomen inbijlage 1 van de Regeling bekendmaking rechtvaardiging gebruik van ioniserendestraling, Derhalve is sprake van gerechtvaardigde handelingen enwerkzaamheden. Ook in de situatie die is beschreven in de aanvraag zijn dezehandelingen en werkzaamheden gerechtvaardigd.

Uit de aanvraag is gebleken dat de aanvrager in voldoende mate
stralingshygiënische maatregelen treft. Deze stralingshygiënische maatregelen ende aan de vergunning verbonden voorschriften bieden voldoende waarborgen, datmensen, dieren, planten en goederen ten gevolge van de toepassing vanradioactieve stoffen en/of loniserende straling, zo weinig schade of hinder daarvanzullen ondervinden als redelijkerwijs mogelijk is.

Tenslotte is uit de aanvraag gebleken dat de dosislimieten voor leden van debevolking en werknemers niet overschreden zullen worden.

2.5. Besluit
Op grond van het bovenstaande heb ik besloten om tot wijziging van devergunning over te gaan.

3. Ondertekening

Den Haag,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
namens deze,
afdelingshoofd dir”tie Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming,

- /ir. Mi. I\orse—Noordhoek MTD

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de dag van verzending van ditbesluit een bezwaarschrift ifldienen bij de directie Autorit&t Nucleaire Veiligheid enStralingsbescherming, ter attentie van Hoofddirectie Bestuurlijke en JuridischeZaken van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, afdeling AlgemeenBestuurlijk-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 deindiener zijn voorzien. De indiener dient duidelijk aan te geven waarom hij tegendit besluit bezwaar aantekent.
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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.

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 vereist. 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.raacivanstate.nI/). 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 https://wwv.autoriteitnvs.njçact onder vermelding van het kenmerk van
dit besluit.
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