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Geachte heer ,

Met genoegen bied ik u hierbij de vierde iteratie aan van het basisdocument van de tienjaarlijk
se evaluatie, versie D, dat wij in nauw overleg met de ANVS hebben ontwikkeld. Het basisdocu
ment bevat onder andere het toetsingskader, het referentiekader en de planning van de evalua
tie. Hieronder worden de belangrijkste verschillen ten opzichte van versie C toegelicht.

Toetsingskader, dit is besproken met uw senior adviseur op 2 juli jongstleden. Naar aan
leiding daarvan zijn de algemene veiligheidsrichtlijnen van de lAEA over leiderschap en 
management van veiligheid (GSR part 2), stralingsbescherming en veiligheid van ionise
rende bronnen (GSR part 3) en voorbereiding en respons op radiologische noodsituaties 
(GSR part 7) toegevoegd aan het toetsingskader. Het toetsingskader kunt u vinden als 
bijlage A van het basisdocument.

1.

Referentiekader; dit is ook aangepast zoals besproken en verwoord in uw e-mail van 15 
juli jongstleden. lAEA-documenten over veiligheidscultuur (INSAG 15), veiligheid as- 
sessment (GSR part 4), criteria bij voorbereiding en respons op radiologische noodsitua
tie (G S-G-2.1) en stralingsbescherming (GSG-7) zijn daarin opgenomen. Het referentie
kader kunt u vinden als bijlage B van het basisdocument.

2.

Projectplan; in het basisdocument is een gedetailleerde planning opgenomen. De belang
rijkste elementen van deze nieuwe planning zijn hieronder samengevat:

a. Aan de planning is een extra stap toegevoegd waarin de resultaten van de evalua
tie van elk van de zeven groepen veiligheidsfactoren van de lAEA wordt bespro
ken met een vak-inspecteurs van ANVS. Pas daarna wordt de evaluatie daarvan 
gefinaliseerd. Dit is gepland voor het tweede kwartaal van 2020.

b. De samenvattende beoordeling van de evaluatie zal vervolgens in het derde kwar
taal worden gemaakt en met uw senior-adviseur besproken in het vierde kwartaal 
2020. Het definitieve evaluatierapport zal daarna ter goedkeuring aan u worden 
voorgelegd.

3.
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Tf'De implementatie van de maatregelen en verbeterpunten volgend uit de samen
vattende beoordeling zal in een plan worden geformuleerd en 11 mei 2021 staat 
hiervoor een bespreking met uw senior-adviseur ingepland, 

d. Dit betekent de afrondingsdatum van de tienjaarlijkse evaluatie verschuift ten 
opzichte van die in vergunningsvoorschriften C.32 van 31 december 2019 cf. ba
sisdocument versie A).

üentraie urgansate voor R;»:

Wij vertrouwen erop dat het basisdocument versie D recht doet aan het overleg met de ANVS 
dat wij het afgelopen jaar hebben gevoerd en een goede basis legt voor een tienjaarlijkse eva
luatie. Om te voldoen aan de planning in het basisdocument versie vragen wij daarom formeel 
om verlenging van de afrondingsdatum in vergunningsvoorschrift C.32 naar 1 juli 2021.

Hoogachtend,

CEl^LE ORGANISATIE VOOR RADIOACTIEF AFVAL (COVRA) N.V.

Bijlage: - Basisdocument van de tienjaarlijkse evaluatie (versie D)
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