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Pagina 1 van 4

Autoriteit Nucleaire
Veiligheid en
Stralingsbescherming
Ons kenmerk
ANVS-PP-2022/0090234-03

1

Het besluit

1.1

Intrekking
De op 13 maart 2019 aan Tandprothetische Praktijk Koers B.V., gevestigd te ‘sHertogenbosch, verleende vergunning met nummer ANVS-PP-2018/0047680-09,
voor het verrichten van handelingen met ioniserende straling uitzendende
toestellen, wordt ingetrokken.

1.2

Documenten
De volgende documenten maken deel uit van de intrekkingsbeschikking:

–

de op 25 maart 2022 ontvangen aanvraag;

Bij strijdigheden prevaleert het meest recente document.
1.3

Openbaarmaking en publicatie
De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming maakt dit besluit
openbaar op https://puc.overheid.nl/anvs/. Van het verlenen van dit besluit wordt
ook kennisgegeven in de Staatscourant.

1.4

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.
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De aanvraag, het toetsingskader en de beoordeling

2.1

De aanvraag
De aanvraag om intrekking heb ik op 25 maart 2022 ontvangen.
Bij de aanvraag zijn de volgende documenten toegevoegd:

–
–
–
–

de aanvraag;
bijlage 1: 2022-03-08 Koers - 5222 AS Den Bosch (1);
bijlage 2: Machtiging Koers;
bijlage 3: Getekende machtiging rechtshandelingen KEW – juiste.

Het verzoek om intrekking betreft de volgende vergunningplichtige handelingen:

–

Het verrichten van handelingen ten behoeve van dentale toepassingen
binnen de locatie van Tandprothetische Praktijk Koers B.V., gevestigd te ’sHertogenbosch.

2.2

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

2.3

Overwegingen
Het vergunde ioniserende straling uitzendende toestel is definitief afgevoerd en van
de vergunning zal geen gebruik meer worden gemaakt.
Het betreft de volgende toestellen:
–

Eén toestel gebruik makend van computertomografie met een hoogspanning
van maximaal 85 kilovolt (kV).

Het ontdoen is geschied overeenkomstig het gestelde in artikel 10.6 van het Besluit
basisveiligheidsnormen stralingsbescherming.
2.4

Besluit
Op grond van bovenstaande heb ik besloten tot intrekking 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
bij afwezigheid
drs. Henny Sijbring,
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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