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1

Het besluit

1.1

Vergunning
De op 13 mei 2015 aan Petrogas E&P Netherlands B.V., statutair gevestigd te
's-Gravenhage, verleende vergunning met nummer 2015/0324-04, laatstelijk
gewijzigd op 21 augustus 2020, met nummer ANVS-PP-2020/0054906-04, wordt op
grond van artikel 29 van de Kernenergiewet en de artikelen 3.5 en 3.8, eerste en
derde lid, van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs),
gewijzigd conform de aanvraag.
Hoofdstuk 1, onderdeel I.C vervalt:
C. RADIOACTIEVE STOFFEN (INGEKAPSELDE BRONNEN)
Het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen op mijnbouwwerken
gelegen op de offshorelocatie A/12-CPP op het Nederlands Continentaal Plat,
uitsluitend ten behoeve van niveaumeting in een zandcycloon binnen de volgende
omvang:
— één ingekapselde bron cesium-137 met een activiteit van maximaal 1,85 GBq.
De opslag van de ingekapselde bron vindt plaats binnen de offshorelocatie A/12-CPP,
Nederlands Continentaal Plat van Petrogas E&P Netherlands B.V.
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1.2

Voorschriften
Met de wijziging van de vergunning, vervallen de volgende aanvullende
voorschriften:
-

hoofdstuk 4, paragraaf II. Organisatie, onderdeel 9:
9. De ondernemer zorgt ervoor dat degenen die specifieke handelingen of taken
uitvoeren met ingekapselde bronnen beschikken over de volgende
deskundigheid:
a. voor handelingen waarbij de bron in een vrij stralende positie komt: een
diploma stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van algemeen
coördinerend deskundige of coördinerend deskundige, of een diploma
toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor de
desbetreffende toepassing als vereist krachtens artikel 5.22 van de
Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming;
b. voor het verwijderen uit, dan we/ het plaatsen van de bronhouder met
daarin de ingekapselde bron in het apparaat of de installatie: een
diploma stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van algemeen
coördinerend deskundige, of coördinerend deskundige, of een diploma
toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor de
desbetreffende toepassing als vereist krachtens artikel 5.22 van de
Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming;
c. voor het aanbrengen of verwijderen van de ingekapselde bron uit de
bronhouder of vaste meetopstelling anders dan door een leverancier: een
diploma stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van algemeen
coördinerend deskundige of coördinerend deskundige, of een diploma
toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor de
desbetreffende toepassing als vereist krachtens artikel 5.22 van de
Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming;
d. voor het verrichten van een lektest, besmettingscontrole, of de
periodieke controle zoals beschreven in artikel 4.11 van de Verordening
basisveiligheidsnormen stralingsbescherming: een diploma
stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van algemeen
coördinerend deskundige of coördinerend deskundige, of een diploma
toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor verspreidbare
radioactieve stoffen (niveau C) of toezichthoudend medewerker
stralingsbescherming voor versnellers (niveau C);
e. verantwoordelijkheid voor de beoordeling van de lektest,
besmettingscontrole, of de periodieke controle zoals beschreven in art.
4.11 van de Verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming:
registratie als stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van
algemeen co6rdinerend deskundige of coördinerend deskundige.
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-

hoofdstuk 4, paragraaf III, onderdeel C:
C. Ingekapselde bronnen
1.

Ingekapselde bronnen worden niet onbeheerd achtergelaten. Voor aanvang
en na beëindiging van de handelingen met een ingekapselde bron wordt
deze in de afgesloten bronhouder in een passende beheervoorziening
(bijvoorbeeld in het vervoermiddel of in de bergplaats) bewaard.

2.

Na beëindiging van de handelingen met een ingekapselde bron wordt het
apparaat in een transportverpakking opgeborgen. Op de buitenzijde van de
transportverpakking staat een duidelijk leesbaar en onuitwisbaar opschrift
"RADIOACTIEVE STOFFEN" en een duidelijk zichtbaar waarschuwingsteken.

3.

Handelingen aan de bronhouder geschieden uitsluitend na toestemming en
volgens instructies van de toezichthoudend medewerker
stralingsbescherming.

-

hoofdstuk 4, paragraaf IX.C Rapportage, onderdeel 1, het laatste
aandachtsstreepje:
-

een overzicht van alle ingekapselde bronnen die aan het einde van het
verslagjaar aanwezig zijn, gespecificeerd naar nuclide, activiteit en
toepassing.

De wijziging van de vergunning geeft geen aanleiding tot aanvullende voorschriften.
1.3

Documenten
Aan de documenten die deel uitmaken van de vergunning worden geen nieuwe
documenten toegevoegd.

1.4

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

1.5

Het in werking treden van de vergunning
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.

Pagina 5 van 7

Autoriteit Nucleaire
Veiligheid en
Stralingsbescherming
Ons kenmerk
ANVS-PP-2021/0061781-06

2

De aanvraag, het toetsingskader en de beoordeling

2.1

De aanvraag
De aanvraag zonder kenmerk heb ik op 4 maart 2021 ontvangen en heeft
betrekking op een wijziging van de op 13 mei 2015 aan
Petrogas E&P Netherlands B.V., statutair gevestigd te 's-Gravenhage, verleende
vergunning met nummer 2015/0324-04, laatstelijk gewijzigd op 21 augustus 2020,
met nummer ANVS-PP-2020/0054906-04.
Het betreft de volgende gevraagde wijzigingen:
Door de overdracht van de ingekapselde radioactieve bron aan een erkende
verwerker voor radioactief afval wordt geen gebruik meer gemaakt van
ingekapselde bronnen en wordt verzocht Hoofdstuk 1, onderdeel 1.C uit de
vergunning te verwijderen.
Bij de aanvraag is het volgende document toegevoegd:
–

brief met als onderwerp Vergunningswijziging Petrogas E&P Netherlands B.V.

Op 15 april 2021 is verzocht om aanvullende informatie. Op 15 april 2021 heb ik de
volgende aanvullende gegevens ontvangen:
–

bewijs van overdracht ingekapselde radioactieve bron.

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.
2.2

De gevolgde procedure
Op een (gedeeltelijk) intrekkingsverzoek is Titel 4.1 van de Algemene Wet
Bestuursrecht van toepassing.

2.3

Overwegingen
De ingekapselde radioactieve bron waarvoor de wijziging wordt aangevraagd is
verwijderd en overgedragen aan een erkende verwerker voor radioactief afval.
Binnen de offshorelocatie A/12-CPP, Nederlands Continentaal Plat van Petrogas E&P
Netherlands B.V. worden geen handelingen meer uitgevoerd met de ingekapselde
radioactieve bron waarvoor wijziging wordt aangevraagd.

2.4

Conclusie
Op grond van het bovenstaande heb ik besloten om tot wijziging van de vergunning
over te gaan.
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Ondertekening

DE AUTORITEIT NUCLEAIRE VEILIGHEID EN STRALINGSBESCHERMING,
namens deze,

Dipl.-Ing. B.R. Keller,
afdelingshoofd

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-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.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 tijdens kantooruren terecht bij het
Informatiepunt Kernenergiewetvergunningen, telefoon 088-4890500. 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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