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Betreft wijziging tenaamstelling vergunning Bijlage(n)

WIJZIGING TENAAMSTELLING VAN DE KERNENERGIEWETVERGUNNING VOOR

HET VERRICHTEN VAN WERKZAAMHEDEN MET RADIOACTIEVE STOFFEN EN
HANDELINGEN MET SPLIJTSTOFFEN VAN GDF SUEZ E&P NEDERLAND B.V. NAAR

NEPTUNE ENERGY NETHERLANDS B.V.

Verleend door:

DE AUTORITEIT NUCLEAIRE VEILIGHEID EN STRALINGSBESCHERMING.

Overwegingen
Op grond van de artikelen 15 onder a en 29 van de Kernenergiewet en artikel
107 van het Besluit stralingsbescherming is op 31 december 2013, onder kenmerk
2013/1322-06, aan de aanvrager, GDF Suez E&P Nederland B.V. vergunning
verleend voor het verrichten van werkzaamheden met natuurlijke bronnen en
handelingen met splijtstoffen.

Op 20 april 2016 is de tenaamstelling van de vergunning met kenmerk
2013/1322-06 gewijzigd in Engie E&P Nederland BV.

Als gevolg van de naamswijziging van Engie GDF Suez E&P Nederland B.V. heeft
Neptune Energy Netherlands B.V. op 25 juli 2018 verzocht om de tenaamstelling
van vergunning 2013/1322-06 te wijzigen in Neptune Energy Netherlands B.V.

Overwegende dat uit gegevens van het Handelsregister blijkt dat uitsluitend
sprake is van een naamswijziging.

Overwegende dat de voorgestelde wijziging geen aanleiding geeft tot het
opnemen van extra of gewijzigde voorschriften in de vergunning.

Inhoud en geldigheid van de wijziging
Op grond van artikel 29 van de Kernenergiewet en artikel de artikelen 3.5 en 3.8,
eerste en derde lid en 13.1 van het Besluit basisveiligheidsnormen
stralingsbescherming wordt de tenaamstelling van de aan GDF Suez E&P
Nederland BV., onder 2013/1322-06 verleende vergunning gewijzigd in Neptune
Energy Netherlands B.V.
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Hoogachtend,
DE AUTORITEIT NUCLEAIRE VEILIGHEID EN STRALINGSBESCHERMING,
namens deze,

ir. Mi. Korse—Noordhoek MTD,
afdel ngs hoofd

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 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-Graven hage verzoeken om een voorlopige
voorziening te treffen, indien - gelet op de betrokken belangen - onverwijide
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 httos ://www.autoriteitnvs. nl/contact onder vermelding van het kenmerk van
dit besluit.
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