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Besluiten van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming op 

grond van de Kernenergiewet

KERNENERGIEWET 

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming heeft, onder het daarbij vermelde kenmerk, 
vergunningen verleend voor het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen, versnellers, 
toestellen en splijtstoffen. Onderstaande vergunningen zijn voorbereid met toepassing van Titel 4.1 
van de Algemene wet bestuursrecht.

Evidensia Nederland B.V.
Toestemming aan Evidensia Nederland B.V., voor overdracht van de op 8 december 2017, aan Hugo 
Verwijsklinieken B.V., gevestigd te Zwanenburg, verleende vergunning met nummer 2017/0813-07 
naar Evidensia Nederland B.V., gevestigd te Vleuten.
Kenmerk: ANVS-PP-2019/0051254-04
Datum: 25 oktober 2019

Evidensia Nederland B.V.
Toestemming aan Evidensia Nederland B.V., voor overdracht van de op 14 juni 2017 aan E.M. 
Borgers-Ledeboer, J.F.V. Tan en A. Roos, handelend onder de naam Maatschap Roos, Tan en Ledeboer 
(Dierenkliniek Korte Akkeren), gevestigd te Gouda, verleende vergunning met nummer 2017/0375-07, 
laatstelijk gewijzigd op 13 oktober 2017 met nummer 2017/0775-07, naar Evidensia Nederland B.V., 
gevestigd te Vleuten.
Kenmerk: ANVS-PP-2019/0051255-04
Datum: 25 oktober 2019

Evidensia Nederland B.V.
Toestemming aan Evidensia Nederland B.V., voor overdracht van de op 25 januari 2019 aan Dier en 
Dokter B.V., gevestigd te Mierlo, verleende vergunning met nummer ANVS-PP-2018/0047903-07 naar 
Evidensia Nederland B.V., gevestigd te Vleuten.
Kenmerk: ANVS-PP-2019/0051256-04
Datum: 25 oktober 2019

Evidensia Nederland B.V.
Toestemming aan Evidensia Nederland B.V., voor overdracht van de op 22 februari 2019 aan Evidensia 
Dierenziekenhuizen B.V., gevestigd te Utrecht, verleende vergunning met nummer ANVS-PP-2018/
0047972-09 naar Evidensia Nederland B.V., gevestigd te Vleuten.
Kenmerk: ANVS-PP-2019/0051257-04
Datum: 25 oktober 2019

R. Beijen en L.L.J.A. Bijen-de Bie, handelend onder de naam Bie Bijen Dierenartsen
Aan R. Beijen en L.L.J.A. Bijen-de Bie, handelend in maatschapsverband onder de naam Bie Bijen 
Dierenartsen, gevestigd te Beek, is een vergunning verleend voor het verrichten van handelingen ten 
behoeve van veterinaire diagnostiek en tandheelkundige diagnostiek bij gezelschapsdieren met 
ioniserende straling uitzendende toestellen binnen de locatie van Bie Bijen Dierenartsen, gelegen aan 
de Grootgenhouterstraat 135 te Beek.
Kenmerk: ANVS-PP-2019/0050309-08
Datum: 1 november 2019

Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen
De op 12 mei 1999, aan Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, gevestigd te 
Amsterdam, verleende vergunning met nummer 1999/201766, AI/CK/B/KEW, laatstelijk gewijzigd op 
12 mei 2011, met nummer 2011/0378-05, is gewijzigd in verband met uitbreiding van handelingen ten 
behoeve van bevordering van kennis en inzicht met een ioniserende straling uitzendend toestel, een 
miroCT-scanner binnen de locatie van het Hubrecht Instituut, gelegen aan de Uppsalalaan 8 te Utrecht.
Kenmerk: ANVS-PP-2019/0051090-05
Datum: 30 oktober 2019

Tandheelkundig Centrum Nieuwoord B.V.
Aan Tandheelkundig Centrum Nieuwoord B.V. is een vergunning verleend voor het verrichten van 
handelingen met ioniserende straling uitzendende toestellen, waaronder een toestel gebruikmakend 
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van computertomografietechniek, ten behoeve van dentale diagnostiek binnen de locatie van 
Tandheelkundig Centrum Nieuwoord B.V., gelegen aan de Laan van Lichtenberg 2 te Woudenberg.
Kenmerk: ANVS-PP-2019/0051493-05
Datum: 1 november 2019

Maatschap Dierenkliniek De Woldberg
Aan G.J. Eringa, J.G.W. Jen Hong Li, S.A.J.M. van Dongen en H.A.E. Nij Bavink, handelend in 
maatschapsverband onder de naam Maatschap Dierenkliniek De Woldberg, is een vergunning 
verleend voor het verrichten van handelingen met ioniserende straling uitzendende toestellen ten 
behoeve van veterinaire diagnostiek binnen de locatie van Maatschap Dierenkliniek De Woldberg, 
gelegen aan de Kaasweg 2 te Tuk.
Kenmerk: ANVS-PP-2019/0050080-06
Datum: 1 november 2019

S-I PVF B.V.
Aan S-I PVF B.V., gevestigd te Ridderkerk, is voor onbepaalde tijd vergunning verleend voor het 
verrichten van handelingen met ioniserende straling uitzendende toestellen ten behoeve van 
materiaalanalyse binnen de locatie van S-I PVF B.V., gelegen aan de Keurmeesterstraat 25 b te 
Ridderkerk en op wisselende plaatsen door heel Nederland.
Kenmerk: ANVS-PP-2019/0051347-04
Datum: 1 november 2019

Dier en Dongen
Aan G.J.M. Segeren en A.I. van Lersberghe, handelend onder de naam Dier en Dongen, gevestigd te 
Dongen, is een vergunning verleend voor het verrichten van handelingen met ioniserende straling 
uitzendende toestellen ten behoeve van veterinaire diagnostiek binnen de locatie van Dier en Dongen, 
gelegen aan Hoge Ham 106 te Dongen.
Kenmerk: ANVS-PP-2019/0051403-05
Datum: 30 oktober 2019

Maatschap Dierenartsencentrum Ede-Bennekom
Aan A.J. Veltman-Hof en W.J. van der Linden, handelend in maatschapsverband onder de naam 
Maatschap Dierenartsencentrum Ede-Bennekom, gevestigd te Ede, is een vergunning verleend voor 
het verrichten van handelingen met ioniserende straling uitzendende toestellen ten behoeve van 
veterinaire diagnostiek binnen de locatie van Maatschap Dierenartsencentrum Ede-Bennekom, 
gelegen aan de Molenstraat 158 te Ede.
Kenmerk: ANVS-PP-2019/0051412-05
Datum: 30 oktober 2019

Evidensia Nederland B.V.
Aan Evidensia Nederland B.V., gevestigd te Vianen, is een vergunning verleend voor het verrichten 
van handelingen met ioniserende straling uitzendende toestellen ten behoeve van veterinaire 
diagnostiek binnen de locatie van Dierenkliniek Rokkeveen, gelegen aan de Tweede Stationsstraat 293 
te Zoetermeer.
Kenmerk: ANVS-PP-2019/0051420-05
Datum: 1 november 2019

Evidensia Nederland B.V.
Aan Evidensia Nederland B.V., gevestigd te Vianen, is een vergunning verleend voor het verrichten 
van handelingen met ioniserende straling uitzendende toestellen ten behoeve van veterinaire 
diagnostiek binnen de locatie van Diergezondheidscentrum De Limes, gelegen aan de Rembrandtlaan 
24 te Woerden.
Kenmerk: ANVS-PP-2019/0051459-05
Datum: 1 november 2019

BKK Beheer B.V.
De op 3 april 2019, aan BKK Beheer B.V., gevestigd te Meijel, verleende vergunning met nummer 
ANVS-PP-2018/0048172-10, is gewijzigd in verband met het toevoegen van een ioniserende straling 
uitzendend toestel ten behoeve van materiaalanalyse binnen de locatie van BKK Beheer B.V., gelegen 
aan de Kruisstraat 6 te Meijel en op wisselende plaatsen door heel Nederland.
Kenmerk: ANVS-PP-2019/0051346-05
Datum: 1 november 2019

Jeol (Europe) B.V.
Aan Jeol (Europe) B.V., gevestigd te Nieuw Vennep, is een vergunning verleend voor het verrichten 
van handelingen met ioniserende straling uitzendende toestellen ten behoeve van installatie, 
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onderhoud, reparatie en opslag binnen de locatie van Crown Fine Art B.V., aan de Gyroscoopweg 19 te 
Amsterdam en op steeds wisselende plaatsen bij derden in geheel Nederland.
Kenmerk: ANVS-PP-2019/0051377-05
Datum: 1 november 2019

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming heeft, onder het daarbij vermelde kenmerk, 
een vergunning ingetrokken voor het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen, versnel-
lers, toestellen en splijtstoffen. Onderstaand intrekkingsbesluit is voorbereid met toepassing van Titel 
4.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

Align Technology B.V.
De op 1 april 2016 aan Align Technology B.V., gevestigd te Amsterdam, verleende vergunning met 
nummer 2016/0273-05, laatstelijk gewijzigd op 26 april 2017, met nummer 2017/0314-07 voor het 
verrichten van handelingen met ioniserende straling uitzendende toestellen, is ingetrokken.
Kenmerk: ANVS-PP-2019/0050719-07
Datum: 25 oktober 2019

Hoe kunt u bezwaar indienen? 

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de dag van verzending van bovenstaande besluiten een 
bezwaarschrift indienen bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, o.v.v. 
‘bezwaar’, Postbus 16001, 2500 BA Den Haag. De besluiten zijn verzonden op de hierboven per besluit 
vermelde 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 het besluit bezwaar aantekent.

Tenzij in een besluit bepaald is dat een besluit conform artikel 20.5, eerste lid, Wet milieubeheer 
terstond in werking treedt, treedt een besluit 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 het 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, 2500 EA Den Haag 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 proce-
dure en de hoogte van het griffierecht kunnen worden verkregen bij de Raad van State, telefoon 070 – 
426 44 26.

Voor nadere informatie over deze besluiten kunt u terecht bij het Informatiepunt Kernenergiewetver-
gunningen, telefoon 088 – 489 05 00, op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 
17.00 uur. Ook is het mogelijk om uw vraag te stellen via https://www.autoriteitnvs.nl/contact onder 
vermelding van het kenmerk van het besluit.
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