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Het besluit

1.1 Vergunning

De op 18 november 2005, aan HKS Scrap Metals B.V. gevestigd te ‘s-Gravendeel,

verleende vergunning met nummer 2005/80977, Al/la/BES, laatstelijk gewijzigd op

19 oktober 2015, met nummer 2015/0917-06, wordt op grond van artikel 29 en 34

van de Kernenergiewet en de artikelen 3.5 en 3.8, eerste tot en met derde lid van

het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) gewijzigd conform de

aanvraag.

Het vergunde in hoofdstuk 1, onder A. RADIOACTIEVE STOFFEN, de aanhef en

onderdeel 1, worden gewijzigd en luiden thans als volgt:

Het verrichten van handelingen ten behoeve van analysedoeleinden en de opslag en

overslag van repeaters, binnen de locatie van HKS Scrap Metals B.V., gelegen aan

de Kwadrantweg 12 te Amsterdam met radioactieve stoffen binnen de volgende

omvang:

1. Zes (6) ingekapselde bronnen californium-252 ten behoeve van

analysedoeleinden, met een activiteit van maximaal 1,6 gigabecquerel (GBq)

per bron en een gezamenlijke activiteit van maximaal 9,6 GBq.

Onder vernummering van 2. en 3., worden na volgnummer 1. de volgende

onderdelen ingevoegd:

2. Op basis van artikel 4.6., 2 lid van het Bbs en artikel 4.8. 3 lid van de

ANVS-verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Vbs)

wordt, voor zover het repeaters betreft, ontheffing verleend van de

verplichting tot het opbergen in een bergplaats en de eisen die daaraan

volgens artikel 4.8. le lid van de Vbs worden gesteld.

3. Het voorhanden hebben van radioactieve stoffen ten behoeve van opslag en

overslag op een afgescheiden deel van de locatie in maximaal 150 repeaters

met hierin de radionucliden Ra-226 en/of H-3 en/of Pm-147 en/of Ni-63

en/of Co-60 en/of Kr-85 en/of Cs-137, met een gezamenlijke activiteit,

uitgedrukt in Asom, van niet meer dan 150000 op enig moment.

1.2 Geldigheid van de wijziging

Deze beschikking heeft een geldigheid tot en met 1 juli 2024.
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L3 Voorschriften

Het Bbs en onderliggende ministeriële regelingen en de Vbs bevatten rechtstreeks

geldende bepalingen. De in deze vergunning opgenomen voorschriften betreffen

aspecten die niet (volledig) zijn geregeld in de genoemde regelgeving. Naast de in

deze vergunning opgenomen voorschriften dient de vergunninghouder te voldoen

aan de van toepassing zijnde bepalingen uit het Bbs en onderliggende ministeriële

regelingen en de Vbs.

Aan deze vergunning worden de volgende aanvullende voorschriften verbonden:

Het voorschrift in hoofdstuk 4., onderdeel III. wordt aangevuld met onderdeel C.:

III. Voorschriften met betrekking tot bronnen

C. Repeaters

1. Een binnenkomende zending met repeaters wordt rechtstreeks naar de hiervoor

bestemde ruimte gebracht. Indien de repeater beschadigd is of wanneer tijdens

het transport een incident heeft plaatsgevonden wordt de toezichthoudend

deskundige geïnformeerd die nadere instructies geeft.

2. Op de binnenkomende zending met repeaters wordt een visuele controle

uitgevoerd. Bij het constateren van een beschadiging wordt een

besmettingscontrole uitgevoerd.

3. De repeaters zijn zodanig in het afgescheiden deel van de locatie opgeslagen dat

het gevaar voor beschadiging en besmetting zo klein mogelijk is.

4. In de nabijheid van de repeaters zijn geen brandbare, brandbevorderende of

explosieve stoffen aanwezig, tenzij hun aanwezigheid voor de bedrijfsvoering

noodzakelijk is.

5. De binnengekomen zending repeaters worden zo snel als redelijkerwijs mogelijk

ontmanteld door een derde partij die daar vergunning voor heeft.

6. Bij ontmanteling vrijkomende radioactieve stoffen worden niet opgeslagen op de

locatie van HKS Scrap Metals B.V. te Amsterdam. De radioactieve stoffen worden

direct afgevoerd door afgifte aan een door de Autoriteit erkende ophaaldienst

voor radioactieve afvalstoffen, danwel overgedragen aan de derde partij die een

vergunning heeft voor het voorhanden hebben en toepassen in de vorm van

bewerking en verwerking van radioactieve (afval)stoffen voor zover dit is gericht

op het voorkomen van het ontstaan van afvalstoffen, hergebruik van

radioactieve (afval)stoffen of scheiding aan de bron van radioactieve

(afval)stoffen, of door de derde partij tijdelijk opgeslagen uit overwegingen die

een efficiënte wijze van het zich ontdoen naar een erkende ophaaldienst

beogen.
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Het voorschrift in hoofdstuk 4., onderdeel IV. wordt aangevuld met onderdeel 8.:

IV. Bergplaats

B. Afgescheiden deel van de locatie

1. Het omgevingsdosisequivalenttempo aan de afscheiding is zo laag als

redelijkerwijs mogelijk is. In ieder geval wordt op geen enkel punt op 0,1 meter

afstand van het oppervlak van de afscheiding een

omgevingsdosisequivalenttempo gemeten van meer dan 1 microsievert per uur.

2. De buitenzijde van het afgescheiden deel van de locatie is voorzien van een

duidelijk leesbaar en onuitwisbaar opschrift ‘RADIOACTIEVE STOFFEN’ en van

een duidelijk zichtbaar waarschuwingsteken.

3. Het afgescheiden deel van de locatie is deugdelijk afgezet met een hekwerk of

op een andere doelmatige wijze.

4. Het afgescheiden deel van de locatie heeft een verharde ondergrond en is zo

ingericht dat verspreiding van radioactieve stoffen wordt voorkomen.

Het voorschrift in hoofdstuk 4., onderdeel VII. wordt aangevuld in de onderdelen B.

en D.:

VII. Controle, registratie, meldingen en rapportages

B. Radioactieve stoffen

4. In een speciaal daarvoor bestemd register, dat zich in of nabij het afgescheiden

deel van de locatie bevindt, wordt de hoeveelheid radioactiviteit die zich in het

afgescheiden deel van de locatie bevindt, aangetekend. Deze registratie vindt

minimaal plaats gespecificeerd naar aantal repeaters.

D. Rapportage

Voorschrift 1. wordt aangevuld met:

— ontvangen partijen repeaters, gespecifïceerd naar aantal;

— de datum van ontvangst en van verwerking en afvoer per partij repeaters;

— de activiteit en de nucliden van het bij de demontage van repeaters

vrijgekomen radioactief materiaal.

1.4 Documenten

Aan de documenten die deel uitmaken van de vergunning worden geen nieuwe

documenten toegevoegd.
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1.5 Openbaarmaking en publicatie

De beschikking bevat milieu-informatie. Daarom wordt deze beschikking met

toepassing van artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur actief openbaar

gemaakt door publicatie van deze beschikking op de internetsite www.anvs.nI.

Van het verlenen van deze beschikking wordt tevens mededeling gedaan in de

Sta atscou rant.

1.6 Het in werking treden van de vergunning

Deze beschikking treedt in werking overeenkomstig het bepaalde in artikel 20.3 van

de Wet milieubeheer (Wm).
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2 De aanvraag, het toetsingskader en de beoordehng

2.1 De aanvraag

De aanvraag zonder kenmerk heb ik op 4 juli 2018 ontvangen en heeft betrekking

op een wijziging van de op 18 november 2005, aan HKS Scrap Metals BV. gevestigd

te ‘s-Gravendeel, verleende vergunning met nummer 2005/80977, Al/TO/BES,

laatstelijk gewijzigd op 19 oktober 2015, met nummer 2015/0917-06.

Het betreft de volgende gevraagde wijzigingen:

— Tijdelijke opslag en overslag van repeaters, die radioactieve stoffen bevatten.

Bij de aanvraag zijn de volgende documenten toegevoegd:

— Vergunningaanvraag HKS Scrap Metals B.V. voor handelingen ingevolge

artikel 29 van de Kernenergiewet.

— Bijlage 1: Afschrift inschrijving Kamer van Koophandel.

— Bijlage 2: Overzicht terrein HKS Scrap Metals B.V., Kwadrantweg te Amsterdam.

— Bijlage 3: Zienswijze beleidsafdeling Autoriteit Nucleaire Veiligheid en

Stralingsbescherming (ANVS) zoals bij laatste vergunningsaanvraag.

— Bijlage 4: Diverse informatie over overspanningsbeveiligingen.

— Bijlage 5: Werkinstructie overslag en opslag repeaters met radioactieve

bronnen.

— Bijlage 6: Rechtvaardiging aangevraagde handelingen.

— Bijlage 7: Diploma’s, inschrijving registratie stralingsbeschermingsdeskundige

en mandaten.

— Bijlage 8: Maatregelen gericht op de bescherming van werknemers (RI&E).

— Bijlage 9: Maatregelen gericht op het milieu.

Op 1 oktober 2018 is verzocht om aanvullende informatie. Op 3 oktober 2018 heb ik

de volgende aanvullende gegevens ontvangen:

— E-mail met onderwerp: RE: Verzoek aanvullende informatie 2018/0241-05.

— Bijlage: Brief Betreft: Aanvullende gegevens aanvraag en Ref: ES201801002.

Op 4 oktober 2018 is voor de tweede keer verzocht om aanvullende informatie. Op

16 oktober 2018 heb ik de volgende aanvullende gegevens ontvangen:

— E-mail met onderwerp: RE: Verzoek extra aanvullende informatie

20 18/0241-07.

— Bijlage: Aanvullende informatie bergplaats.

De aanvraag en de aanvullende informatie heb ik getoetst aan artikel 3.6, derde lid

van het Bbs en paragraaf 3.2 van de Vbs en in behandeling genomen.
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2.2 De gevolgde procedure

Dit besluit is ingevolge de artikelen 29a van de Kernenergiewet en artikel 11.1 van

het Bbs voorbereid overeenkomstig de openbare voorbereidingsprocedure van

afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht;

— Het ontwerpbesluit, inclusief daarbij behorende documenten, is gedurende

de periode van 25 oktober 2018 tot en met 5 december ter inzage gelegd

bij;

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS)

Koningskade 4

2596 AA DEN HAAG

— Op 24 oktober 2018 is hiervan kennisgeving gedaan door plaatsing in de

Staatscourant.

— Er zijn geen zienswijzen ingediend.

23 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 sprake is van een weigeringsgrond zoals genoemd in artikel 3.7 van het Bbs,

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 paragraaf 2.2 van het

Bbs.

Toepassing van ALARA (as low as reasonably achievable) 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 paragraaf 2.3 van

het Bbs.

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 artikelen 9.1, 9.2, 7.3, 7.4, 7.34 en

7.35 van het Bbs.

De in artikel 3.7 van het Bbs genoemde voorwaarde betreffende de deskundigheid

op het gebied van stralingsbescherming maakt, voor onderhavige vergunning, ook

deel uit van het toetsingskader.

2.4 Bevindingen en overwegingen

Met inachtneming van paragraaf 2.3 heb ik de aanvraag getoetst aan artikel 3.7 van

het Bbs. Geen van de daorin genoemde bepelingen staat vergunningverlening in de

weg.
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De rechtvaardiging van de handelingen is in het kader van een eerdere aanvraag

met betrekking tot deze vergunning al beoordeeld en positief bevonden. Er is geen

reden in het kader van onderhavige vergunningprocedure anders te oordelen over

de rechtvaardiging. In de situatie die is beschreven in de aanvraag zijn de

handelingen gerechtvaardigd.

Uit de aanvraag is gebleken dat de aanvrager in voldoende mate

stralingshygiënische maatregelen treft. De risico-inventarisatie en —evaluatie (RI&E)

die bij de aanvraag is aangeleverd laat zien dat de blootstelling van de werknemers

geoptimaliseerd is. Uit de aanvraag, met name uit de milieu-analyse, blijkt dat de

blootstelling van personen buiten de locatie kleiner blijft dan het secundair niveau

(SN).

De stralingshygiënische maatregelen en de aan de vergunning verbonden

voorschriften bieden voldoende waarborgen, dat mensen, dieren, planten en

goederen ten gevolge van de toepassing van radioactieve stoffen en/of ioniserende

straling, zo weinig schade of hinder daarvan zullen ondervinden als redelijkerwijs

mogelijk is. Uit bovengenoemde RI&E en de milieu-analyse blijkt ook dat de

dosislimieten voor leden van de bevolking en werknemers niet overschreden zullen

worden.

De aanvrager heeft verzocht om ontheffing van de verplichting de repeaters op te

slaan in een bergplaats. De reden hiervoor is dat de repeaters vanwege de

afmetingen en de hoeveelheid redelijkerwijs niet kunnen worden opgeslagen in een

bergplaats die aan de eisen voldoet die zijn gesteld in de Vbs. Aanvrager stelt dat

opslag op een afgescheiden deel van de locatie vanuit oogpunt van veiligheid

afdoende waarborg biedt, aangezien de repeaters een dusdanige kwaliteit hebben

dat de omhulling, zelfs in extreme omstandigheden, verspreiding voorkomt. Ze zijn

immers geproduceerd om jarenlang onder hoge druk op de zeebodem te kunnen

functioneren. Als ondersteunende feiten zijn aangevoerd:

— De repeaters hebben, voordat enige bewerking plaats vindt, een lengte van

circa 5 meter, een diameter tot circa 50 cm en een gewicht oplopend tot

1000 kg. Verplaatsen van de repeaters kan alleen door gebruik te maken

van heftrucks of hijskranen.

— Per zending worden circa 100 tot 150 stuks repeater aangeleverd. De

daarvoor benodigde vloeroppervlakte is circa 200 — 250 m2.

— De repeaters bestaan uit zware stalen cilinders met een wanddikte van circa

3,5 cm staal en zijn geheel afgesloten. Door de dikke staalconstructie van

de repeaters is tijdens opslag nergens buiten de beoogde opslaglocatie een

dosistempo te verwachten hoger dan 1 microsievert per uur. Gezien de

afmetingen, gewichten en constructie van de repeaters is het risico van

brandschade en diefstal nihil.

— De beoogde opslaglocatie is een afgesloten loods binnen een besloten

inrichting. De opslaglocatie is alleen voor geautoriseerde personen

toegankelijk.
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Ik acht het verzoek om ontheffing voor opslag van de repeaters in een bergplaats

om bovenstaande redenen gegrond. De eisen aan een bergplaats zoals gesteld in de

Vbs zijn in dit geval redelijkerwijs niet uitvoerbaar. In onderhavige vergunning is de

bedoelde ontheffing verleend en is voorgeschreven dat de repeaters worden

opgeslagen op een afgescheiden deel van de locatie. In hoofdstuk 4., onderdeel IV.

onder B zijn voorschriften opgenomen ten aanzien van de opslag op het

afgescheiden deel van de locatie. Deze voorschriften zijn analoog aan de bepalingen

die in de Vbs zijn opgenomen ten aanzien van de opslag op een afgescheiden deel

van de locatie voor materialen met van nature voorkomende nucliden.

Tenslotte blijkt uit de aanvraag ook dat de aanvrager beschikt over voldoende

deskundigheid, namelijk minstens een geregistreerde

stralingsbeschermingsdeskundige en voldoende toezichthoudend medewerkers

stralingsbescherming.

25 Conclusie

Op grond van het bovenstaande heb ik besloten om tot wijziging van de vergunning

over te gaan.
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3 Ondertekening

DE AUTORITEIT NUCLEAIRE VEILIGHEID EN STRALINGSBESCHERMING,
namens deze,

Ir. M.J. Korse—Noordhoek MTD,
afdelingshoofd

Belanghebbenden kunnen tot en met 22 januari 2019 tegen dit besluit beroep

instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. U kunt als

belanghebbende worden aangemerkt indien u rechtstreeks door het besluit in uw

belangen wordt geraakt en u eerder een zienswijze heeft ingebracht over het

ontwerp van het besluit of indien redelijkerwijs niet aan u kan worden verweten
eerder geen zienswijze daarover te hebben ingebracht.
Het beroepschrift 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 beroep aantekent. Zo mogelijk dient bij het beroepschrift een afschrift te
worden gevoegd van het besluit waartegen het beroep zich richt.
Het besluit treedt op 23 januari 2019 in werking, tenzij voor deze datum een

verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening.

Voorlopige voorziening
Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de

Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Het verzoek tot een

voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als burger kunt u uw
beroepschrift of verzoek tot voorlopige voorziening ook via het digitale loket van de

Raad van State verzenden (https://digitaalloket.raadvanstate.nl/). Hiervoor dient u
te beschikken over DigiD.
Voor de behandeling van een beroep of 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.
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Bijlage A Verklarende begrippenhijst

In deze vergunning gelden de onderstaande definities. Voor de overige termen en

definities wordt naar de Kew, het Bbs en de onderliggende ministeriële regelingen

en de Vbs verwezen.

— A50m

de gewogen sommatie van de activiteit van de radionucliden, volgens de in

artikel 3.4, vijfde lid, van het Bbs en artikel 3.13, eerste lid, van de Vbs

aangegeven methode;

— afgescheiden deel van de locatie:

deel van de locatie, uitsluitend bedoeld voor de opslag van de repeaters. De

voorschriften die gelden ten aanzien van het afgescheiden deel van de locatie

worden verder uitgewerkt in deze vergunning.
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