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Beste 5.1.2.e
Zoals eerder aangegeven hebben wij het definitieve rapport ontvangen. Volgens
afspraak sturen jullie het nog per brief.
Ik ben nu de definitieve afhandelingsbrief aan het opstellen, maar mij vielen een aantal
zaken op in het definitieve rapport:
Opmerkingen 1, 3, 4, 6 van mijn mail van 14 december 2021, zijn niet
geadresseerd. Waarom niet?
Waarom is de inschatting van het aantal beschadigde bordjes weggehaald. Dit ziet
de ANVS als zeer relevante informatie en ontbreekt nu in het rapport.
Waarom zijn de radiologische consequenties voor de omgeving aangepast?
Graag verduidelijking op deze punten.
Met vriendelijke groet,
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Van: 5.1.2.e
<5.1.2.e
@covra.nl>
Verzonden: donderdag 17 februari 2022 16:18
Aan: 5.1.2.e
- ANVS 5.1.2.e
@anvs.nl>
Onderwerp: Storingsrapportage vluchtroutebordjes
Beste 5.1.2.e ,
Ik heb de storingsrapportage opnieuw toegezonden, hij is nu te downloaden tot 5
maart.
Ik wacht nog op je reactie (vanuit de storingswerkgroep) of we hem ook nog per brief
moeten sturen.
Verder zijn wij bezig met ons directiejaarverslag. Dit wordt pas in juni uitgegeven
maar vanwege allerlei interne en externe controles van dit rapport moeten we het
qua tekst nu al opleveren. In dit verslag hebben wij een KPI nl. dat we geen storingen
willen hebben met INES 1 of hoger. Wij hebben in de storingsrapportage een
onderbouwing gegeven waarom wij van mening zijn dat de tritium emissie geen INES

kwalificatie krijgt. Uiteindelijk is het natuurlijk aan de ANVS om dit vast te stellen.
Kun jij aangeven of jullie dit intern al hebben besproken (op basis van het concept)
en of jullie het met ons eens zijn dat er geen sprake is van een INES kwalificatie? Dat
kan ik dan aan onze accountant communiceren zodat zij hun MVO controle op deze
KPI kunnen afronden.
Alvast bedankt voor je reactie.
Met vriendelijke groet,   
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Spanjeweg 1, 4455 TW Nieuwdorp
Postbus 202, 4380 AE Vlissingen
Dit e-mail bericht is vertrouwelijk en alleen bedoeld voor diegene aan wie het is geadresseerd. Als u niet de bedoelde ontvanger bent, dan heeft
u dit bericht per abuis ontvangen. Het openbaar maken, het gebruik, het verspreiden, het doorsturen, het afdrukken of het vermenigvuldigen
van dit e-mail bericht is dan ook ten strengste verboden. COVRA neemt geen verantwoordelijkheid voor het verzenden van elektronische
berichten. Wanneer u dit e-mail bericht ten onrechte ontvangt, verzoeken wij u COVRA hiervan telefonisch op de hoogte te stellen op + 31
(0)113 616666.
Bezoekt u COVRA?
Houd er dan rekening mee dat u een geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID kaart of rijbewijs) dient te tonen. Indien u bij de receptie geen geldig
identiteitsbewijs kunt tonen, wordt u geen toegang verleend. Legitimatiebewijzen en toegangspassen van andere organisaties worden niet
geaccepteerd.
This e-mail is confidential and intended solely for the use of the individual(s) to whom it is addressed and may be protected by legal privilege. If
you are not the intended recipient, be advised that you have received this e-mail in error and that any disclosure, use, dissemination, forwarding,
printing or copying of this e-mail is strictly prohibited. COVRA rules out any and every liability resulting from any electronic transmission. If you
have received this e-mail in error, please notify COVRA N.V. by telephone on +31-113-616666.
Are you visiting COVRA?
Keep in mind that you must show identification (passport, ID card or driving license). If you can't show a valid ID at the reception desk access will
be denied. Identity cards and access cards from other organizations will not be accepted.

