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Datum 1 maart 2018
Betreft Kernenergiewet vergunning

Geachte heer Houdijk,

Op 30 november 2017 heb ik uw aanvraag om verlenging van de tijdelijke
vergunning op grond van de Kernenergiewet ontvangen. Hierbij doe ik u de
vergunning toekomen.

In de vergunning is met de voorgenomen handelingen onder voorwaarden

ingestemd. Dit besluit is in afwijking van uw aanvraag. De overwegingen zijn
opgenomen in hoofdstuk 2 van de beschikking.

Voor de volledigheid wijs ik u er op dat naast de voorschriften in de vergunning,

alle relevante bepalingen van het Besluit basisveiligheidsnormen
stralingsbescherming en de onderliggende ministeriële regelingen en de ANVS
verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming van toepassing zijn.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

DE AUTORITEIT NUCLEAIRE VEILIGHEID EN STRALINGSBESCHERMING,

namens deze,

ir. M.J. Korse —Noordhoek MTD,

afdelingshoofcl

Onze referentie
2017/0907-07

Bijlag eCn)
Vergunning
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Datum 1 maart 2018
Betreft Verlenging geldigheidsduur vergunning

Besluit:

WIJZIGING VAN DE GELDIGHEIDSDUUR VAN DE

KERNENERGIEWETVERGUNNING VERLEEND AAN PREVENTIMED B.V

VOOR HET VERRICHTEN VAN HANDELINGEN MET IONISERENDE

STRALING UITZENDENDE TOESTELLEN

Besluit door:

DE AUTORITEIT NUCLEAIRE VEILIGHEID EN STRALINGSBESCHERMING
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Het besluit

1.1 Verlenging termijn van de tijdelijke verçunning

In de aan PreventiMed B.V., gevestigd te Alkmaar, verleende tijdelijke vergunning

voor het verrichten van handelingen met ioniserende straling uitzendende

toestellen, met referentie 2016/0713-12, wordt de einddatum van de

geldigheidsduur van de vergunning, zijnde 1 maart 2018, vervangen door

1 september 2018.

Dit betekent dat de vergunning met kenmerk 2016/0713-12 geldig is tot en met 1

september 2018.

1.2 Voorschriften

De voorschriften in de vergunning met kenmerk 2016/0713-12 blijven

onverminderd van toepassing. Met dien verstande dat naast de in deze vergunning

opgenomen voorschriften, de vergunninghouder dient te voldoen aan de van

toepassing zijnde bepalingen uit het Besluit basisveiligheidsnormen

stralingsbescherming (Bbs) en de onderliggende ministeriële regelingen en de

ANVS-verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Vbs). Deze

regelgeving is op 6 februari 2018 in werking getreden.

Het Bbs en onderliggende ministeriële regelingen en Vbs bevatten rechtstreeks

geldende bepalingen.

1.3 Inwerkingtreding, openbaarmaking en publicatie

Gelet op het gestelde in artikel 20.5 van de Wet milieubeheer bepaal ik dat de

beschikking terstond in werking treedt. De reden hiervoor is dat —indien de

beschikking inwerking treedt na afloop van de bezwaartermijn— er een onvergunde

situatie ontstaat en de beschikking, wegens het expireren op 1 maart 2018, niet

meer verlengd kan worden. Met het oog op de belangen van de vergunninghouder

bij continuïteit van de vergunning en gelet op de belangen die de Kernenergiewet

beoogt te beschermen bestaan er geen bezwaren om in deze situatie de beschikking

terstond in werking te laten treden.

Deze wijzigingsbeschikking 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 vergunning wordt

mededeling gedaan in de Staatscourant.
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2 De aanvraag en de beoordeling

2.1 De aanvraag

De aanvraag om verlenging van de geldigheidsduur van de beschikking, door mij
ingeboekt onder nummer 2017/0907, heb ik op 30 november 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 vergunning is voor een periode van één jaar verleend om de ondernemer in de
gelegenheid te stellen de gebruikte methodiek te doen opnemen in de richtlijnen
van de beroepsgroep.

De reden voor het verzoek om verlenging van de duur van de vergunning is dat
meer tijd nodig is voor acceptatie van de behandeling door de betrokken

beroepsgroep. De aanvrager verzoekt om verlenging van ten minste drie jaar
teneinde deze acceptatie te bewerkstelligen en de behandeling alsnog opgenomen te
krijgen in de richtlijnen.

Op 23 januari 2018 is een vertegenwoordiging van PreventiMed BV. ten kantore van
de ANVS geweest om toelichting te geven. Er is toen afgesproken dat PreventiMed

een plan van aanpak indient waarin wordt beschreven hoe de eerdergenoemde
acceptatie kan worden verkregen gedurende de looptijd van de tijdelijke
vergunning.

Op 11 februari 2018 is een eerste versie van het plan van aanpak ingediend.
Vervolgens is op 23 februari 2018 verzocht om aanvullende informatie en is op 26
februari 2018 per e-mail aanvullende informatie ontvangen met een aangepast plan
van aanpak.

2.2 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 (2016/0713-12, d.d. 13 januari
2017) 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 de artikelen 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.
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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
verleend. Als toetsingskader gelden dezelfde toetsingscriteria als bij het opleggen

van een dergelijke beperking.

In beginsel worden vergunningen op grond van artikel 34 van de Kernenergiewet en

3.8 van het Besluit basisveiligheidsnormen 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 2016/0713-12 besloten tot het opleggen

van een (tijds)beperking omdat een actuele en adequate richtlijn ontbreekt, waaruit
draagvlak voor de medische diagnostiek blijkt en waarin het patiëntenbelang

duidelijk wordt aangetoond.

Er is verzocht om verlenging voor de duur van ten minste drie jaar.

PreventiMed B.V. heeft aantoonbare voortgang geboekt in het implementeren van

een methode met wetenschappelijk aantoonbare meerwaarde en hiervoor contact

gelegd met de verantwoordelijke beroepsgroepen. PreventiMed B.V. heeft ter

onderbouwing een aantal intentieverklaringen bij de aanvraag toegevoegd.

Gezien de vereiste zorgvuldigheid omtrent de af te wegen belangen en de benodigde

afstemming met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, kan ik op dit

moment nog geen besluit nemen voor verlenging van de vergunning met de

gevraagde periode.

Wel kan ik instemmen met een verlenging van de geldigheidsduur met 6 maanden.

De reden hiervoor is dat, in afstemming met de Minister van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport, binnen de periode dat dit besluit van kracht is, nadere invulling

moet worden gegeven aan een goedgekeurd METC-protocol over het gebruik van

DEXA bij leefstijlinterventie. Tevens dient in deze tijd de Nederlandse Vereniging

voor Radiologie een standpunt in te nemen ten aanzien van het gebruik van de

DEXA als standaardmeting in het kader van leefstijlveranderingsprogramma’s.

De ANVS geeft met het afgeven van deze tijdelijke beschikking de komende tijd de

ruimte aan implementatie van nieuwe medische ontwikkelingen. Tevens kunnen met
deze verlenging de reeds geplande onderzoeken doorgang vinden en worden

patiënten die reeds zijn begonnen met een leefstijlveranderingsprogramma niet

onnodig gedupeerd. De verlenging van de duur van de vergunning leidt niet tot

andere of grotere nadelige gevolgen voor werknemers, patiënten of het milieu.
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In vergunning 2016/0713-12 is in de overwegingen opgenomen dat de vergunning

eenmalig verlengd kan worden voor bepaalde tijd. Deze overweging is opgenomen,

omdat binnen een verlengingstermijn het einddoel (implementatie in een

geactualiseerde beroepsrichtlijn) behaald zou moeten zijn. Nadere beschouwing laat

zien dat er meerdere stappen moeten worden gezet om dit doel te bereiken. De

hiervoor beschreven stappen zijn in zodanige mate van belang dat ik besloten heb

om hier een evaluatiepunt in te bouwen en de vergunning tussentijds te verlengen.

Bij het behalen van de METC goedkeuring en een positief standpunt van de

Nederlandse Vereniging voor Radiologie heb ik de intentie om, mits hiervoor een

volledige aanvraag wordt ingediend, de vergunning nogmaals te verlengen voor

bepaalde tijd.

2.4 Conclusie en besluit

Op grond van bovenstaande heb ik, in afwijking van de aanvraag, besloten tot

wijziging van de geldigheidsduur van de tijdelijke vergunning met de duur van

6 maanden. Dit betekent dat de vergunning met kenmerk 2016/0713-12 geldig is

tot en met 1 september 2018.

Pagina 5 van 6



At,toritei Nucleaire
Veiligheid en
Strali nysbeschermi n g

Ons kenmerk
20 17/0907-07

3 Ondertekening

DE AUTORITEIT NUCLEAIRE VEILIGHEID EN STRALINGSBESCHERMING,

namen

YKo:seENoorcloek MTD.

afdelingshoofd
bij afwezigheid,
mr. Anneke van Limborgh,
afd e ing sh oofd

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de dag van verzending van dit besluit

een bezwaarschrift indienen bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en

Stralingsbescherming, o.v.v. bezwaar, Postbus 16001, 2500 BA, 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 conform artikel 20.5, eerste lid, Wet milieubeheer terstond in

werking.

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-Graven hage 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.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

https://www.autoriteitnvs.nl/contact onder vermelding van het kenmerk van dit

besluit.
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