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Beslissing op uw Woo-verzoek

Geachte heer
In uw verzoek van 26 mei 2022 heeft u ANVS gevraagd informatie openbaar te
maken over een ongewone gebeurtenis met betrekking tot de lozing van tritium bij
de COVRA die in april 2021 heeft plaatsgevonden. U heeft daarbij verwezen naar
specifieke documenten
waarin
u
geïnteresseerd bent,
namelijk
het
onderzoeksrapport van de COVRA inzake de lozing van tritium en een afschrift van
de correspondentie tussen COVRA en ANVS over deze gebeurtenis. I n uw verzoek
heeft u een beroep gedaan op de Wet open overheid (Woo). Met deze brief ontvangt
u een beslissing over uw verzoek.
Besluit
Ik besluit om de door u gevraagde informatie openbaar te maken, met uitzondering
van de persoonsgegevens die daarin staan en informatie die de veiligheid van de
Staat kan schaden. Per document is op de inventarislijst aangegeven welke
uitzonderingsgronden zijn toegepast.
Procedure
Op 31 mei 2022 heb ik de ontvangst van uw verzoek bevestigd.
Op 9 juni 2022 heb ik u laten weten dat de beoordeling van uw verzoek is uitgesteld
omdat de betrokken belanghebbende is gevraagd uiterlijk 22 juni 2022 haar mening
te geven over de voorgenomen openbaarmaking van deze informatie. De
belanghebbende heeft op 21 juni 2022 gereageerd.
Op 5 juli 2022 heb ik u laten weten dat uw verzoek vanaf 22 juni 2022 weer verder
wordt behandeld. Daarnaast heb ik u laten weten dat de beoordeling meer tijd in
beslag neemt, vanwege de gecompliceerdheid van uw verzoek, en ik hier twee
weken extra voor nodig heb. De uiterlijke beslistermijn is daarmee 19 juli 2022
geworden.
Wettelijk kader
Ik behandel uw verzoek als een verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo).
Voor de relevante artikelen verwijs ik u naar www.wetten.nl.
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Inventarisatiedocumenten
Op basis van uw verzoek zijn 11 documenten aangetroffen. Deze documenten zijn
genoemd in de inventarislijst in bijlage 1 bij deze brief. In dit besluit wordt verwezen
naar de corresponderende nummers uit de inventarislijst, zodat per document
duidelijk is wat is besloten.
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Zienswijze
Zoals ik u heb laten weten is de betrokken belanghebbende gevraagd haar mening
te geven over de voorgenomen openbaarmaking. De belanghebbende heeft laten
weten geen bezwaren of opmerkingen te hebben.
Overwegingen
Veiligheid van de Staat
Op grond van artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Woo mag ik geen
informatie openbaar maken als dit de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden.
Naar mijn oordeel kan openbaarmaking van sommige informatie met betrekking tot
splijtstoffen en radioactieve stoffen, zoals aanduiding van gebouwen en locaties en
de verpakkingen in de documenten 2 en 5 de veiligheid van de Staat in gevaar
brengen. Uit deze informatie kunnen gegeven over de exacte locatie en verpakking
van
radioactieve
stoffen
worden
herleid.
Openbaarmaking kan
het
beveiligingsconcept en -regime van de betrokken radioactieve stoffen in gevaar
brengen. Dergelijke informatie wordt niet openbaar gemaakt om de verspreiding
van radioactieve materialen te voorkomen en het risico op terreur te verminderen.
ik zal deze informatie dan ook niet openbaar maken.
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Woo kan ik geen
informatie openbaar maken als dit de persoonlijke levenssfeer schaadt en dit belang
zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. Het gaat om persoonsgegevens,
zoals namen, e-mailadressen, telefoonnummers en handtekeningen. In alle
documenten komen dergelijke persoonsgegevens voor, van zowel de ANVS als
COVRA. Ik vind het in dit geval belangrijk dat de identiteit en contactgegevens van
betrokkenen niet bekend worden, omdat dit zijn of haar privacy kan schenden. Dit
is alleen anders bij namen van ambtenaren die besluiten in mandaat ondertekenen.
Handtekeningen worden voorts niet openbaar gemaakt, om het risico van
identiteitsfraude te verminderen. Ik maak deze persoonsgegevens niet openbaar.
Milieu-informatie en emissie-informatie
In uw verzoek heeft u erop gewezen dat uw verzoek ziet op milieu-informatie met
betrekking tot emissies. Artikel 5.1, zevende lid, van de Woo bepaalt dat voor
milieu-informatie die betrekking heeft op emissies, de weigeringsgronden uit artikel
5.1 van de Woo niet van toepassing zijn. Ten over vloede merk ik op dat de
informatie die is gelakt geen betrekking heeft op de emissies.
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Wijze van openbaarmaking en publicatie
De te openbaren stukken treft u bij dit besluit in kopie aan. De documenten worden
gepubliceerd op www.anvs.nl.
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Een afschrift van dit besluit zend ik aan de belanghebbende.
Hoogachtend
DE AUTORITEIT NUCLEAIRE VEILIGHEID EN STRALINGSBESCHERMING,
namens deze,

drs. H. Sijbring,
afdelingshoofd

Bezwaarclausule
Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend
gemaakt 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.
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Bijlage 1 – Inventarislijst

Nr.
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

Document
Schriftelijke Storingsmelding
COVRA d.d. 7 mei 2021
Meldingsafhandelingsformulier
COVRA d.d. 10 mei 2021
E-mail concept
storingsrapportage d.d. 12
november 2021
E-mailwisseling afstorten
vaten met tritium exitbordjes
d.d. december 2021
Storingsrapportage
vluchtroutebordjes d.d. 15
maart 2022
E-mailwisseling
storingsrapportage
vluchtroutebordjes d.d.
februari-maart 2022
E-mail RE:
Storingsrapportage
vluchtroutebordjes d.d. 24
februari 2022
Brief van COVRA met
Storingsrapportage emissie
tritium d.d. 29 maart 2022
E-mailwisseling vraag over
definitieve rapport storing
tritiumlozing d.d. april 2022
E-mail d.d. 17 juni 2022
inzake vragen tritium emissie
Brief van de ANVS d.d. 14 juli
2022 inzake afhandeling
storingsmelding

Beoordeling
Deels
openbaar
Deels
openbaar
Deels
openbaar

Woo
5.1.2.e

Afzender
COVRA

Ontvanger
ANVS

5.1.2.e
5.1.1.b
5.1.2.e.

ANVS

ANVS

COVRA

ANVS

Deels
openbaar

5.1.2.e.

COVRA/
ANVS

ANVS/
COVRA

Deels
openbaar

5.1.2.e.
5.1.1.b

COVRA

ANVS

Deels
openbaar

5.1.2.e.

COVRA/
ANVS

ANVS/
COVRA

Deels
openbaar

5.1.2.e.

ANVS

COVRA

Deels
openbaar

5.1.2.e.

COVRA

ANVS

Deels
openbaar

5.1.2.e.

ANVS/
COVRA

COVRA/
ANVS

Deels
openbaar
Deels
openbaar

5.1.2.e.

COVRA

ANVS

5.1.2.e.

ANVS

COVRA
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