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Beveiliging opnemen in projectorganisatie 10EVA.msg

Beste ,

Fijn dat het overleg heeft kunnen plaatsvinden in deze tijd van thuiswerken J

Wat betreft een formele goedkeuring voor versie E van het basisdocument: Met de brief van 20
januari, kenmerk ANVS/2019/17658 is het basisdocument versie D officieel goedgekeurd, met
in achtneming van een aantal opmerkingen. Ik heb de brief ter info in de bijlage gestopt. In de
brief werd ook aangegeven dat de rol van beveiliging beter in de projectorganisatie moest
worden opgenomen. Op 5 februari heb je versie E van het basisdocument opgestuurd. De rol
van beveiliging is in versie E aangestipt, maar er staan nog vragen open. Deze vragen heb ik je
18 februari opgestuurd, zie bijlage. Hier heb ik nog geen antwoord op ontvangen. Versie E kan
dus niet formeel goedgekeurd worden.
Versie D in combinatie met de goedkeuringsbrief blijft het formeel goedgekeurde basisdocument
voor de uitvoering van de 10 EVA.

Hartelijke groet,

M: 

Van: @covra.nl> 
Verzonden: donderdag 2 april 2020 11:35
Aan:  ANVS @anvs.nl>
CC: @nrg.eu) nrg.eu>;

@covra.nl>; @covra.nl>; 
@covra.nl>; ANVS @anvs.nl>; 

@covra.nl>
Onderwerp: RE: Goedkeuring basisdocument met enkele aanvullingen

Beste , 
Gisterochtend is het eerste telefonische voortgangsgesprek met  en
specialistische inspecteurs gevoerd over de 10-jarige evaluatie van COVRA's
noodplanning (SF13). 
Tijdens dat overleg realiseerde ik me dat de status van het basisdocument dat
n.a.v. ANVS-2019/17658 is aangepast naar versie E, nog niet formeel is
Aangezien a.s. maandag het voortgangsgesprek met ANVS over evaluatie van
SF13 is gepland gaan wij ervanuit dat Basisdocument revisie E akkoord is .

met vriendelijke groeten
Ps. Tussen  (PSM) en inspecteur  is contact over 10-
EVA.
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Beste Jeroen,





 





Het heeft langer geduurd dan verwacht, maar bij deze stuur ik je per e-mail de goedkeuring voor het basisdocument 10eva. Deze brief wordt ook per post bezorgd. Mijn excuses voor het lange wachten.





In de brief staan enkele opmerkingen over het basisdocument. Eén belangrijke opmerking is dat de rol van security goed moet worden weergegeven in de projectorganisatie. Een aangepast projectorganisatie moet daarom binnen twee weken na dagtekening van de brief worden voorgelegd aan de ANVS. Verder is één document toegevoegd aan het referentiekader, namelijk het IAEA-document SRS-64 "Programmes and Systems for Source and Environmental Radiation Monitoring".





Als er vragen zijn over de brief, ben ik bereid om deze te beantwoorden.





 





Met vriendelijke groeten,





Johanna





 





Dr. rer. nat. Johanna Nes 
Senior Adviseur ANVS 
  
..............................................................................
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..............................................................................
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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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Autoriteit Nucleaire 
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Stralingsbescherming 
ANVS 
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Den Haag 
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Senior Adviseur 
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Ons kenmerk 
ANVS-2019/17658 



Uw kenmerk 
JW/WF/190178 



Geachte heer Welbergen, 



Op 30 oktober 2019 hebben wij van u het basisdocument 10EVA versie D 
ontvangen. In deze versie heeft u het toetsingskader, het referentiekader en de 
planning aangepast. Deze wijzigingen zijn naar aanleiding van gesprekken met de 
ANVS over het basisdocument 10EVA versie C uitgevoerd. U heeft daarnaast 
gevraagd om een verlenging van de afrondingstermijn naar 1 juli 2021. 



Tijdens de eerdergenoemde gesprekken is aangegeven dat met de planning van 
versie C de COVRA in overtreding zou komen met de vergunningsvoorschriften 
C.32 en C.33. De afrondingsdatum van de 10EVA is namelijk volgens de 
voorschriften 31 december 2019. U zou volgens versie C deze datum met 
meerdere maanden overschrijden. In de vernieuwde en gedetailleerde planning 
zoals opgenomen in H3.3 van versie D heeft u de data van oplevering van de 
Safety Factor rapporten en de samenvattende beoordeling met — 6 tot 12 
maanden verlengd. Daarnaast heeft u gevraagd om een verlenging van de 
afrondingstermijn waarin ook de oplevering van het implementatieplan is 
opgenomen. 
De totstandkoming van het basisdocument 10EVA heeft veel tijd gekost, waarbij 
meerdere vruchtbare gesprekken zijn gevoerd over de juiste invulling van de 
10EVA en Safety Factor rapporten. Ik hecht veel waarde aan een goede uitvoering 
van de 10EVA, daarom ga ik akkoord met de door u voorgestelde planning in 
versie D in paragraaf 3.3 "Planning", met dien verstande dat door de ANVS strikt 
aan deze planning vastgehouden zal worden. Indien de vernieuwde planning niet 
gevolgd wordt, zal door de ANVS worden gehandhaafd. 



In de gesprekken is ook gesproken over het toetsingskader en het 
referentiekader. Aan de hand van deze gesprekken is het toetsingskader en het 
referentiekader aangepast. Ik ga akkoord met het aangepaste toetsingskader en 
referentiekader, waarbij de volgende opmerkingen in acht genomen dienen te 
worden: 



Bij het vergelijken van de referentiekaders van versie C en D is naar voren 
gekomen dat enkele documenten uit het referentiekader van een Safety 
Factor zijn gehaald. Enkele documenten zijn daarbij wel in het 
referentiekader van een andere Safety Factor opgenomen. De ANVS kan 
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bij haar beoordeling van een Safety Factor rapport gebruik maken van alle 
documenten in het referentiekader. 
Voor Safety Factor 1 is het document GS-G-3.3 "The Management System 
for the Processing, Handling and Storage of Radioactive Waste" uit het 
referentiekader verdwenen. Annex 3 "Characteristics of waste products 
that are important to safety and environmental protection" van dit 
document dient meegenomen te worden in de evaluatie en is dus 
onderdeel van het referentiekader voor Safety Factor 1. 
Uit de beoordeling van het aangepaste referentiekader is gebleken dat het 
document GSG-8 meer gericht is op het wettelijk kader en minder op de 
praktische toepassing. Om deze reden dient COVRA het IAEA-document 
SRS-64 "Programmes and Systems for Source and Environmental 
Radiation Monitoring" in het referentiekader voor Safety Factoren 14 en 15 
op te nemen. 



Volgens artikel 3 lid 4 van de Regeling beveiliging nucleaire inrichtingen en 
splijtstoffen moeten de beveiligingsmaatregelen en nucleaire 
veiligheidsmaatregelen elkaar complementeren en versterken. Gelet hierop en 
kijkende naar de projectorganisatie van de 10EVA, ontbreekt de rol van security. 
Deze rol wil ik graag terugzien in de projectorganisatie zodat bovenstaand artikel 
van de Regeling is geborgd. U dient binnen twee weken na dagtekening van deze 
brief een aangepaste projectorganisatie voor te leggen aan de ANVS, waarin de 
rollen en samenwerking tussen nucleaire veiligheid en security duidelijk naar 
voren komen. 



Tot slot wil ik vermelden dat de volgende 10EVA (nucleaire veiligheid en security) 
over de periode 2019 — 2028 zal gaan. Het basisdocument voor deze 10EVA dient 
u tijdig in 2028 op te leveren, zodat deze voor aanvang van de 10EVA op 1 januari 
2029 al goedgekeurd kan zijn. 



Hoogachtend, 



Autoriteit Nucleaire 
Veiligheid en 
Stralingsbescherming 
ANVS 
Nucleaire Installaties 



Ons kenmerk 
ANVS-2019/17658 



DE AUTORITEIT NUCLEAIRE VEILIGHEID EN STRALINGSBESCHERMING, 
nam ns deze 1 



ir. M.J. Korse-No• dhoek MTD, 
afdelingshoofd 
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Beste Jeroen,





 





Zoals beloofd stuur ik je bij deze de beoordeling van mijn collega Ruud Schaap over de samenwerking tussen safety en security. Ik hoor graag van jou hoe onderstaande wordt opgepakt:





 





“Ik heb het bijgevoegde document doorgenomen. Ik lees dat 10EVA security parallel wordt uitgevoerd met deze 10EVA safety en dat de COVRA 10EVA security projectverantwoordelijke en de COVRA 10EVA projectverantwoordelijke zorgen voor de interface tussen de veiligheid en beveiliging. Dat is dus mooi vastgelegd. Ik lees ook dat de COVRA 10EVA security projectverantwoordelijke de door COVRA 10EVA projectverantwoordelijke aangeleverde bevindingen evalueert en de relevante bevindingen meeneemt in de 10EVA security. Dit suggereert dat in tijd dat de 10eva security pas uitgevoerd wordt nadat de 10eva safety gereed is. Wanneer ik de planning van de 10eva safety nader bekijk wordt dat beeld versterkt,  aangezien security geen deel uit maakt in de tijdslijn van de 10eva safety. Naar mijn mening dienen momenten van 10eva security (waaronder communicatie/afstemming /ontvangen van de bevindingen 10eva safety en andersom het aanleveren bevindingen uit de 10eva security aan 10eva safety) opgenomen te worden in deze planning. Dat geldt ook voor de 10eva safety momenten die opgenomen dienen te worden in de planning van de 10eva security.





 





Wat mij betreft mag het bovenstaande duidelijker terug komen bij de projectorganisatie (randvoorwaarden, uitgangspunten c.q. planning). Ik ben verder ook benieuwd wanneer de 10eva security gaat starten. Ik heb tot op heden nog geen plan de campagne gezien inzake de 10 eva security.”





 





Hartelijke groet,





Johanna





 





M: +31 6 1137 6853





 













