
Van:
Aan:  ANVS
Cc:  ANVS;  ANVS; 

Onderwerp: RE: Nieuw basisdocument ontvangen
Datum: donderdag 14 november 2019 13:02:17

Beste ,
 
Bedankt voor de bevestiging van ontvangst van het basisdocument en jouw vragen.
 
Inderdaad is al in het vorige basisdocument aangegeven dat de tienjaarlijkse evaluatie niet in
2019 maar in 2020 kon worden afgerond. Het basisdocument versie C was gebaseerd op een
evaluatie tegen de WENRA Safety Reference Levels. De planning was de diverse IAEA
veiligheidsfactoren te clusteren en te evalueren in 2019 uitgevoerd en de samenvattende
beoordeling en implementatieplan in 2020 ter goedkeuring aan ANVS  voor te leggen. Een
relatief recht-toe-recht-aan evaluatie met weinig tussentijdse overlegmomenten met de ANVS.
 
Het ontwikkelen van het basisdocument heeft tijd gevraagd, onder andere door het overleg
zowel met onze consultant (NRG) als met ANVS over het gebruik van WENRA Safety Reference
Levels  en over de uitbreiding van het toetsingskader met IAEA documenten GSR part2, part3 en
part 7.
Daarnaast is in versie D een meer stapsgewijze aanpak met overlegmomenten voorzien. In deze
vakgesprekken moet tijdens de evaluatie fase over geclusterde Safety factors (SF) eerst
overeenstemming worden bereikt over de evaluaties van diverse veiligheidsfactoren voordat
deze fase afgerond kan worden en de volgende stap, de samenvattende beoordeling, kan
worden uitgevoerd. Pas na goedkeuring van de samenvattende beoordeling kan het
implementatieplan worden opgesteld. Wij verwachten dat de samenvattende beoordeling in het
derde kwartaal van volgend jaar zal worden opgeleverd en het implementatieplan in het vierde
kwartaal.
 
Zoals aangegeven is in de voorgestelde planning bij het basisdocument versie uitgegaan van
afronding van de tienjaarlijkse evaluatie halverwege het jaar 2021. 
Bij het opstellen de planning zijn de volgende aannames gedaan:

·      De 10EVA fases, SF-evaluatie, samenvattende beoordeling, implementatieplan,
zijn sequentieel gepland

·         De vakgesprekken zijn halverwege het evalueren van de betreffende geclusterde
SF gepland

·         Zowel NRG als COVRA voeren elk de reviewstappen in 2 weken uit
·         COVRA accepteert haar commentaarverwerking door NRG en biedt de rapporten

aan ANVS in 1 week
·         ANVS reviewt de rapporten in 6 weken en direct aansluitend is er een overleg

gepland
·         Rekening gehouden met vakantieperiodes (4 weken in de zomer en 2 weken

rond de jaarwisseling)

Wanneer de beoordeling van het implementatieplan en het eindgesprek van ook in het vierde
kwartaal kan plaatsvinden zou de tienjaarlijkse evaluatie ook eind volgend jaar worden afgerond.



Graag wil ik een afspraak maken voor een vakbespreking SF8-9 ( veiligheidsprestatie en
ervaringen van andere afvalorganisaties) en SF13 (noodplannen). Is 29 november nog mogelijk ?

met vriendelijke groeten, 
 

Ps. vorige week donderdag hadden we 45 buitenlandse Nuclear Regulators op bezoek die bij ANVS een
conferentie over effectieve nucleaire- en straling handhavingssystemen hadden bijgewoond. Het was een
interessante groep Nuclear Regulators  die veel vragen hadden over de relatie afvalverwerking met
internationale afspraken.  Wij hebben hun laten zien hoe wij zo effectief mogelijk afval verwerken en
gehandhaafd worden :-)
 

Van:  ANVS @anvs.nl]
Verzonden: donderdag 7 november 2019 16:23
Aan:  
CC:  ANVS;  - ANVS
Onderwerp: Nieuw basisdocument ontvangen

Beste  en ,
 
Dank jullie voor de nieuwe versie van het basisdocument 10EVA. In het basisdocument hebben
jullie een nieuwe, gedetailleerde planning gegeven voor de uitvoering van de 10EVA en verzocht
om een verlenging. Deze vernieuwde planning geeft ten opzichte van de eerdere planning een
vertraging van minstens 6 maanden weer. Deze vertraging is meer dan wat wij verwacht
hadden, daarom zullen wij de aangepast planning en verzoek intern bespreken.
In het basisdocument geven jullie aan dat de door de ANVS gevraagde aanpassingen onderdeel
zijn van de vertraging. Echter bleek al uit de vorige versie van het Basisdocument (versie C) en
de besprekingen dat jullie de gegeven deadline niet zouden halen. De gevraagde aanpassingen
zijn daardoor mijns inziens niet de reden voor de vertraging. Kunnen jullie aangeven wat de
andere redenen zijn voor de vertraging?
 
Met vriendelijke groeten,

 
 

Senior Adviseur ANVS 
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Als u een bezoek brengt aan het ministerie dient u in het bezit te zijn van een geldig identiteitsbewijs.
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