
Van:  ANVS
Aan: "; ; ; @nrg.eu)
Onderwerp: Eerste ronde ANVS commentaar SF8-9 en 13
Datum: dinsdag 24 maart 2020 09:35:00
Bijlagen: 20200323 beoordeling COVRA 10 EVA SF13 v1.0.xlsx

Beste ,
 
Zie hieronder de commentaarpunten met betrekking tot SF 8-9 en bijgevoegd een Excel lijst
met de commentaarpunten met betrekking tot SF13. Voor dit laatste rapport was het de ANVS
niet duidelijk in hoeverre GRS part 7 volledig is getoetst. Ter indicatie is door ANVS GSR part 7
nagelopen, en er werden vrij veel punten gevonden die niet in de SF rapportage aan de orde
kwamen. Deze zijn opgenomen op het tweede tabblad, we zouden graag zien dat dit voor zover
redelijk ook terugkomt in de SF rapportage.
 
We hopen dat jullie hiermee uit de voeten kunnen, komende maandag zunnen we dit
telefonisch bespreken. Ik zal proberen hiervoor een groepsgesprek op te zetten, maar als dit
niet lukt wordt het een telefoongesprek tussen  en mij. Dus graag daar rekening mee
houden in het onderling bespreken van deze commentaren.
 
Als jullie voor die tijd vragen hebben sta ik uiteraard tot jullie beschikking,
 
Met vriendelijke groet,

 

 
Opmerkingen SF 8-9:
De verwoording van P04 sluit niet helemaal aan bij de evaluatieresultaten. Dit is suboptimaal,
zeker ook omdat ook P09, P49 P55(deels) hieraan worden opgehangen. Een en ander zou
kunnen vallen onder het verbeterpunt over formaliseren van externe activiteiten. Het is dan wel
belangrijk dat dat goed wordt opgepakt. Voor de evaluatie van externe bedrijfservaringen en
ontwikkelingen in de techniek en wetenschap is het nodig om dit in de organisatie te borgen /
hiervoor coördinatie en een proces op te zetten. Dit in samenhang met het verbeterpunt over
formaliseren proces interne gebeurtenissen. COVRA kan ofwel dit aanpassen in een tweede
revisie, ofwel dit als aandachtspunt meenemen en als waarschuwing dat als in de globale
beoordeling er te weinig met dit verbeterpunt wordt gedaan deze afgekeurd wordt.
 
In het toetsingskader is ook GSR part 2 meegenomen. In H6 zijn de volgende twee requirements
opgenomen: Requirement 13: Measurement, assessment and improvement of the management
system: The effectiveness of the management system shall be measured, assessed and improved
to enhance safety performance, including minimizing the occurrence of problems relating to
safety. Requirement 14: Measurement, assessment and improvement of leadership for safety
and of safety culture: Senior management shall regularly commission assessments of leadership
for safety and of safety culture in its own organization. Het is ANVS niet duidelijk wat hiermee
gedaan is. ANVS ziet de evaluatie met betrekking tot deze punten uit het toetsingskader graag
concreter terug in versie 2 van het document. 
 


consistentie en plausibiliteit

										10EVA 2008 -2018				Betreft : AVG, COG, LOG, VOG, VOG2, HABOG

						Toetsingskader				WENRA Safety Reference Levels (SRL's)				Niet HABOG +

						1/1/19				IAEA GSR part 3				CHECK op consistentie en plausibiliteit

						bevroren				IAEA GSR part 7



						#		Datum		Evaluatierapport Safety Factor 13		Pagina		Opmerking		Reactie COVRA

						1		3/3/20		pagina 7 Samenvatting (ook pagina 19)		7		Laatste alinea wordt gesproken over 13 ongevalscategorien. In het Veiligheidsrapport staat referentie 84 "Brontermen voor het veiligheidsrapport COVRA, CN. Rooker, NRG-23110/12.11696 rev.1, Arnhem, maart 2013". In de brontermen staan 34 ongevalsscenario's benoemd. Vraag aan COVRA welke 13 ongevalscategorien worden bedoeld? Graag A4: incidenten & Ongevallen Regeling COVRA (bedrijfsnoodplan) en het bedrijfsnoodplan toesturen [Referentie 7 en 8].

						2		3/4/20		pagina 14 CrisisTeam		14		Graag een opmerking van COVRA of security deel uit van het crisisteam.

						3		3/4/20		pagina 17		17		In 2020 is de UPS capaciteit van 30 minuten verhoogd naar 5 uur.  Is de UPS geevalueerd (onderhoud frequentie, testen etc.) of staat dit in een andere SF?

						4		3/4/20		pagina 17		17		Geen informatie over beschikbaarheid/oproepbaarheid van mobiele generator en/of van handling equipment in het algemeen (tractor, buldozer...). Afspraken met externen ontbreken.

						5		3/4/20		Generiek		nvt		Gemist wordt een korte beschrijving van hoe en wat. Bijvoorbeeld is de CCK 24/7 bemenst? Hoe is alarmering geregeld etc.

						6		3/4/20		pagina 17 2e alinea		17		Er wordt gesproken over noodaggregaten. In HABOG staat een noodaggregraat op +/- 10 meter NAP volgens referentie 13. Welke noodaggregaten worden bedoeld in SF 13. 

						7		3/4/20		pagina 17		17		Is het de bedoeling om de kraan te verplaatsen/hijsen in de HABOG indien alleen beschikking is over de UPS/VZO?

						8		3/4/20		pagina 17		17		In de derde alinea worden veiligheidssystemen genoemd van het AVG. In alinea 2 worden de veiligheidsrelevante systemen van de HABOG niet expliciet benoemd. Dit is verwarrend en vraagt om verder toelichting (consistentie).

						9		3/4/20		pagina 17		17		3e alinea worden kranen genoemd. Wij gaan ervan uit dat dit hijskranen betreffen. Verbetering algemeen noem hijskranen hijskranen en brandkranen brandkranen etc.

						10		3/4/20		pagina 17		17		eis 6.24 geldt voor de CCK in het geval van de COVRA. Het verbeterpunt het hebben van een alternatieve plaats - de directiekamer - voor het crisisteam is ons ziens een aanbeveling. GSR part 7 6.25 zegt wel iets over de beschikbaarheid van een ruimte voor het crisisteam (directiekamer), echter dit geldt voor NPP's (categorie I). Daarom een aanbeveling.

						11		3/4/20		pagina 17		17		De aanbeveling om te oefenen met een alternatieve CCK is naar ons inziens meer een verbeterpunt.

						12		3/4/20		pagina 16 derde alinea		16		Onduidelijk is welke faciliteiten beschikbaar zijn in de HABOG aanwezige ruimte die het CCK moet kunnen vervangen. Dit ook in relatie met de good practice op pagina 17. Met name de nood communicatie voorzieningen.

						13		3/4/20		pagina 16 derde alinea		16		Er wordt genoemd dat het protocol om over te gaan naar de HABOG alternatieve ruimte voor de CCK niet gedefinieert is. Dit zien we niet terug in de verbeterpunten/aanbevelingen.

						14		3/16/20		pagina 18 2.3.2 ongevallenprocedure		18		Onduidelijk is hoe de ongevalsorganisatie 24/7 is geregeld.

						15		3/16/20		pagina 20 verbeterpunt		20		integratie van het bedrijfsnoodplan in het managementsysteem is een tekortkoming. Ook dient vastgelegd te worden met welke frequentie het bedrijfsnoodplan herzien wordt.

						16		3/16/20		pagina 20 tekort komingen, verbeterpunt t/mgood practices		20		niet alle bevindingen zijn terug te herleiden tot tekortkomingen, verbeterpunten en/of aanbevelingen. Voorbeelden (niet compleet):
- niet toetsen van de ongevallenprocedure van ANVS, gemeente Borssele en VR Zeeland (pagina 20 bovenaan);
- ETD protocollen en kaders.
- Eén verzamelpunt in witte zone

						17		3/16/20		pagina 21 overige plannen en procedures		21		Onduidelijk is hoe de samenhang is tussen de verschillende documenten. Het lijkt erop dat er veel is, maar niet of onvolledig geintergreerd is in het management systeem waardoor de samenhang ontbreekt.

						18		3/16/20		pagina 23 het rode boekje		23		Onduidelijk is hoe het rode boekje met relevante telefoonnummers in het geval van een incident/ongeval up to date wordt gehouden. 

						19		3/16/20		pagina 25 Oefeningen van de noodorganisatie		25		Jaarlijks wordt geoefend met een soortgelijk scenario. Een meerjarenoefenprogramma waarbij verschillende scenario's aan  bod komen, lijkt te ontbreken. Dit is eerder een tekortkoming dan een verbeterpunt.

						20		3/17/20		pagina 25 Oefeningen van de noodorganisatie		25		Eerste regel staat dat crisisteam 2-3x pj oefenen. Laatste regel is dit 1-2x pj. Welke is correct? Of is het 2-3x per jaar icm de BHV-organisatie en dan nog ééns 1-2 andere type oefeningen? Indien het laatste klopt: wat wordt er dan geoefend?

						25		3/17/20		pagina 25 tekortk./verb.punten/aanb./gp		25		Crisisteam wordt niet genoemd. Zie ook opmerking hierboven.

						22		3/16/20		pagina 26 nazorg voor slachtoffers		26		Vanuit de Bbs wordt verwacht om in de koude fase na te denken over de nafase. Dit zal terugkomen in de beschermingsstrategie die op dit moment ontwikkeld wordt door de ANVS. Alsdan wordt het een tekortkoming in plaats van een verbeterpunt.

						23		3/16/20		pagina 27 paragraaf 2.8.1		27		Onduidelijk met wat voor reden twee tegenstrijdigheden genoemd worden. Indien on-site middelen niet toereikend zijn voor het doel omdat de brandlast te hoog wordt dient COVRA een oplossing te vinden.

						24		3/16/20		paragraaf 2.8.3		28		De oefeningen die het crisisteam doet (en met welke externe partijen) zijn onbekend (zie ook eerdere opmerking #24). Zou goed zijn om dit op te helderen in paragraaf over oefeningen van de noodorganisatie. M.a.w. welke oefeningen zijn gedaan en welke onderwerpen zijn onderbelicht?

						25		3/16/20		pagina 30 laatste aanbeveling		30		Dit zijn twee aanbevelingen die samengetrokken zijn. Voor de duidelijkheid en leesbaarheid uit elkaar trekken.







regulation

								10EVA 2008 -2018						Betreft : AVG, COG, LOG, VOG, VOG2, HABOG

				Toetsingskader				WENRA Safety Reference Levels (SRL's)						Niet HABOG +

				1/1/19				IAEA GSR part 3						CHECK op volledigheid

				bevroren				IAEA GSR part 7



				Source										Completeness

		#		Named:		Title		short		specific				Description		Bevinding ANVS		reactie COVRA

		1		YES		Radiation Protection and
Safety of Radiation Sources: International Basic Safety Standards		IAEA GSR part 3				section 4.1		4 Emergency Exposure situation, 4.1. The requirements for emergency exposure situations established in Section 4 apply to activities undertaken in preparedness for and in response to a nuclear or radiological emergency.		COVRA moet laten zien wat de criteria en de strategie is in geval van levensreddend werk in een omgeving met verhoogde stralignsniveau's.  [IAEA GSR part 3 section 4]						 

		2		YES		Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological Emergency		IAEA GSR part 7				section 5, 5.6		5.6 Integration between on site and local, regional and national level.		COVRA moet afspraken maken met de veiligheidsregio over hoe te handelen bij een radiologische noodsituatie. Integratie van het bedrijfsnoodplan met het rampenbestrijdingsplan is vereist. [IAEA GSR part 7 sub 5.6

		4		YES		Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological Emergency		IAEA GSR part 7				section 5		5.13 All personnel are aware of the indicators of a potential radiological emergency		Het is niet duidelijk hoe COVRA al het personeel informeert over belangrijke parameters die maat zijn voor een radiologische noodsituatie. COVRA claimt dat dit geen bedrijfsactiviteit is, maar onderbouwing ontbreekt. [IAEA GSR part 7 sub 5.13]

		5		YES		Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological Emergency		IAEA GSR part 7 		requirement 7		section 5.14		5.14 Emergency Classification System (alert, facility emergency, site area emergency, general emergency)		COVRA dient in overweging te nemen of een Emergency Classification System is toepasbaar voor hun faciliteit. Aangezien COVRA cat III is en mogelijk te maken heeft met categorie IV, is  een systeem met Facility Emergency, Alert en Other nuclear or radiological emergency van toepassing.

		6		YES		Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological Emergency		IAEA GSR part 7 		requirement 7		section 5.15		5.15 Arrangements must be in place to review a declared emergency class in the light of a new situation.		volgt uit opmerking #7, indien een classificatie wordt geimplementeerd.

		7		YES		Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological Emergency		IAEA GSR part 7 		requirement 7		section 5.16		5.16 Assure that for rating the event on the INES does not delay the emergency classification or the emergency response actions.		COVRA dient in overweging te nemen om afspraken te maken hoe om te gaan met de INES inschaling indien een radiologische noodsituatie zich voordoet. Uitgangspunt is dat de classificatie voorrang moet krijgen boven de INES inschaling.

		8		YES		Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological Emergency		IAEA GSR part 7 		requirement 7		section 5.17		5.17 Promptly recognize and classify a radiological emergency and initiate a coordinated and preplanned in-site response, to notify the appropriate notification point (nlcontacTpoint) and to provide sufficient information for an effective off-site response.		Het 'rode boekje'dient volledig en up to date te zijn. Zie vorige opmerkingen.

		9		YES		Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological Emergency		IAEA GSR part 7 		requirement 7		section 5.26		5.26. Assess and determine, at the preparedness stage, when and under what conditions assistance from off-site emergency services may need to be provided on the site, consistent with the hazard assessment and the protection strategy.		COVRA dient na te gaan bij de vastgestelde ongevalsscenario's welke bijstand verlangt wordt van de veiligheidsregio of andere off-site instanties/bedrijven. [IAEA GSR part 7 section 5.26]

		10		YES		Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological Emergency		IAEA GSR part 7 		requirement 7		section 5.27		5.27 provide technical assistance to the operating personnel. On-site teams for mitigating the consequences of an emergency (e.g. damage control, firefighting) shall be available and shall be prepared to perform actions at the facility. Assess and determine, at the preparedness stage, when and under what conditions assistance from off-site emergency services may need to be provided on the site, consistent with the hazard assessment and the protection strategy. Also provide instructions and with means for protecting the personnel as emergency workers.		COVRA dient na te gaan bij de vastgestelde ongevalsscenario's welke bijstand verlangt wordt van de veiligheidsregio of andere off-site instanties/bedrijven. [IAEA GSR part 7 section 5.26 en 5.27]

		13		YES		Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological Emergency		IAEA GSR part 7 		requirement 7		section 5.32		5.32 assess and anticipate promptly on:
(a) Abnormal conditions at the facility;
(b) Exposures and radioactive releases and releases of other hazardous material;
(c) Radiological conditions on the site and, as appropriate, off the site;
(d) Any exposures or potential exposures of workers and emergency workers,
the public and, as relevant, patients and helpers in an emergency.		COVRA dient niet alleen te kijken wat geen taak is voor ze, maar te focussen op de taken die wel van toepassing zijn en daar de noodorganisatie op in te richten. 

		14		YES		Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological Emergency		IAEA GSR part 7 		requirement 7		section 5.33		5.33 the assessment of 5.32 is used: 
(a) For deciding on mitigatory actions to be taken by the operating personnel;
(b) As a basis for emergency classification (see para. 5.14);
(c) For deciding on protective actions and other response actions to be taken on the site, including those for the protection of workers and emergency workers;
(d) For deciding on protective actions and other response actions to be taken off the site;
(e) Where appropriate, to identify those individuals who could potentially have been exposed on the site at levels requiring appropriate medical attention.		COVRA dient niet alleen te kijken wat geen taak is voor ze, maar te focussen op de taken die wel van toepassing zijn en daar de noodorganisatie op in te richten. 

		15		YES		Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological Emergency		IAEA GSR part 7 		requirement 7		section 5.34		5.34 Make sure that the instruments displaying or measuring the parameters for assessing 5.32 are available under emergency conditions.		COVRA noemt dit een overheidstaak maar COVRA dient zelf na te gaan welke systemen/metingen onder welke condities in een radiologische noodsituatie operationeel moeten blijven. [IAEA GSR part 7 section 5.34]

		18		YES		Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological Emergency		IAEA GSR part 7 		requirement 7		section 5.41		5.41 make arrangements to ensure protection and safety for all persons on the site in a nuclear or radiological emergency. These must include arrangements to do the following: 
(a) To notify all persons on the site of an emergency on the site;
(b) For all persons on the site to take appropriate actions immediately upon notification of an emergency;
(c) To account for those persons on the site and to locate and recover those persons unaccounted for;
(d) To provide immediate first aid;
(e) To take urgent protective actions.		Paragraaf 2.2 faciliteiten tbv de noodsituatie geeft geen uitsluitsel of voldaan wordt aan deze eis. COVRA dient dit toe te lichten. [IAEA GSR part 7 requieremnt 7 section 5.41]

		19		YES		Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological Emergency		IAEA GSR part 7 		requirement 7		section 5.42		5.42 To establish 5.41 make sure that:
(a) Suitable assembly points are present, provided with continuous radiation monitoring;
(b) A sufficient number of suitable escape routes are available;
(c) Suitable and reliable alarm systems are in placed and other means for warning and instructing all persons present under the full range of emergency conditions.		COVRA geeft aan dat VOG 2 ontbreekt in de plannen en dat de verzamelplek niet beschikbaar is als het milieuplein onbeschikbaar is. COVRA dient ook het alarmsysteem te evalueren. {IAEA GSR part 7 secion 5.51]

		20		YES		Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological Emergency		IAEA GSR part 7 		requirement 7		section 5.51		5.51 Identify the hazardous conditions in which emergency workers might have to preform response functions during a radiological emergency in accordance with the hazard assessment. 		COVRA dient de ongevalsscenario's opnieuw te evaluaeren en vanuit daar te analyseren. Zie ook eis GSR part 3 section 4.1 (#1) [IAEA GSR part 7 sub 5.51]

		21		YES		Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological Emergency		IAEA GSR part 7 		requirement 7		section 5.52		5.52 arrangements are in place that include: 
(a) Training those emergency workers designated as such in advance;
(b) Providing emergency workers not designated in advance and helpers in an emergency immediately before the conduct of their specified duties with instructions on how to perform the duties under emergency conditions (‘just in time’ training);
(c) Managing, controlling and recording the doses received;
(d) Provision of appropriate specialized protective equipment and monitoring equipment;
(e) Provision of iodine thyroid blocking (ITB), as appropriate, if exposure due to radioactive iodine is possible;
(f) Obtaining informed consent to perform specified duties, when appropriate;
(g) Medical examination, longer term medical actions and psychological counselling, as appropriate.		COVRA dient een Opleiding, Training en Oefenprogramma te hebben en dit af te stemmen met externe betrokkenen (veiligheidsregio/ANVS/...) Uit dit programma volgens verbeterpunten aandachtspunten die geintegreerd dienen te worden in het management systeem van COVRA. 








