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Op donderdag 23 oktober 2003 heeft de heer Kok, medewerker van de VROM-Inspectie, uw bedrijf
gelegen aan Hupselsedwarsweg te Eibergen gecontroleerd op naleving van de Kernenergiewet.

Bed rijfscontrole

Er is een steekproefsgewijs onderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van verhoogde stralingsniveaus
uitgevoerd van het op dat moment op uw terrein aanwezige schroot. Hierbij werd geen verhoogd
stralingsniveau aangetroffen.

Tijdens de controle is gecontroleerd of het "Besluit detectie radioactief besmet schroot" (Staatsblad nr.
565, 2002) en de daaraan gekoppelde "Regeling detectie radioactief besmet schroot" (Staatscourant nr.
81, 2003), op uw bedrijf van toepassing zijn. Het besluit is van toepassing op inrichtingen die schroot
opslaan, bewerken, verwerken of overslaan in hoeveelheden (op jaarbasis) groter dan 100 ton
roestvaststaalschroot, 1.000 ton aluminiumschroot of 20.000 ton ijzerschroot. De inrichting waarop dit
besluit van toepassing is, dient alle binnenkomende ladingen schroot met detectieapparatuur te
controleren op de aanwezigheid van radioactieve stoffen. In de regeling zijn nadere eisen gesteld aan de
uitvoering en de registratie van de metingen. Tijdens de controle is vastgesteld dat bovengenoemd besluit
op uw inrichting van toepassing is.

Overtredingen

1. Tijdens de controle is vastgesteld dat van ladingen schroot bij binnenkomst op uw bedrijfsterrein de
ioniserende straling nog niet wordt gemeten en dat er dus geen registratie van uitgevoerde metingen
plaats vindt.

2. Tijdens de controle is vastgesteld dat de metingen en de registratie van de gegevens niet wordt
uitgevoerd door of onder toezicht van een door uw bedrijf aangewezen verantwoordelijk persoon

Hiermee overtreedt u:
1. Artikel 3 en 5 van het Besluit detectie radioactief besmet schroot.
2. Artikel 6 van het Besluit detectie radioactief besmet.
Voor de tekst van de artikelen verwijs ik u naar de bijlage bij deze brief.
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Opheffen overtrédingen

1. Tijdens de bedrijfscontrole heeft de heer Kok geconstateerd dat de firma Stratec bezig was met de
installatie van een Thermo poortdetectiesysteem type ASM 3000111. U dient bij ingebruikname van
de poortdetector een register bij te houden van alle uitgevoerde metingen. In dit register dietlen de
volgende gegevens te worden opgenomen: datum en tijdstip van de meting, resultaat van de
meting, afzender van het schroot, soort apparatuur waarmee de meting is uitgevoerd, vervoerder
van het schroot, plaats en land van herkomst van het schroot, al dan niet afgaan van het alarm van
de poortdetecor. De registratie van de gegevens dient dusdanig te zijn ingericht dat de gegevens in
samenhang gezien kunnen worden en dient gedurende een periode van tien jaar te worden ':
bewaard. Bij ingebruikname van het poortdetectiesysteem en het op de juiste wijze uitvoeren en
registeren van de metingen zullen bovengenoemde overtredingen ongedaan gemaakt worden.
Tevens dient binnen één maand na dagtekening van deze brief de detectielimiet van de
poortdetector te worden berekend, met toepassing van ISO-119291 en dient u dagelijks het
achtergrondniveau aan een lading schroot zonder verhoogd stralingsniveau te meten. De resultaten
van de uitgevoerde metingen dienen te worden opgenomen in het register.

2. U dient binnen één maand na dagtekening van deze brief een medewerker van uw bedrijf of een
extern in te huren deskundige aan te wijzen als verantwoordelijk persoon voor het uitvoeren van
metingen en de registratie van gegevens. Ik wijs u erop dat de aan te wijzen verantwoordelijke
persoon dient te voldoen aan de eisen die gesteld zijn met betrekking tot vaardjgheden en
bekwaamheden

Waarschuwing
Het overtreden van de artikelen 3, 5 en 6 van het Besluit detectie radioactief besmet schroot is verboden in
artikel 32 van de Kernenergiewet. Deze overtredingen zijn strafbaar gesteld in artikel 1a onder ten eerste
van de Wet op de economische delicten.

Blijkt bij hercontrole dat de overtredingen nog niet zijn opgeheven, dan kan tegen u bestuursrechtelijk
worden opgetreden. Ook kan ik dan bevorderen dat tegen u proces verbaal wordt opgemaakt.

Voor een toelichting op deze brief kunt u contact opnemen met de in het briefhoofd vermelde behandelaar.

Een afschrift van deze brief heb ik verzonden aan:
Het college van gedeputeerde staten van de provincie Gelderland;
de officier van justitie voor milieuzaken te Zutphen.

mr. W.J.K. Brugman
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