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Senior Inspecteur 

Geachte heer , 

In de brief van 20 januari 2020 (kenmerk ANVS-2019/17658) heeft de ANVS de 
planning in het basisdocument 10-EVA, versie D, van COVRA goedgekeurd. De 
ANVS heeft daarbij geconstateerd dat u met die planning in overtreding komt van 
de vergunningvoorschriften C.32 en C.33, omdat de 10-EVA niet uiterlijk 31 
december 2019 is afgerond. Omdat de ANVS veel waarde hecht aan een goede 
uitvoering van de 10-EVA is de planning wel goedgekeurd, maar is aangegeven 
dat strikt zal worden vastgehouden aan de planning en dat, indien de planning 
niet gevolgd wordt, zal worden gehandhaafd. 

De ANVS constateert nu dat COVRA zich niet heeft gehouden aan de planning. 
Specifiek gaat het over de rapportage van veiligheidsfactor 10 tot 12, die uiterlijk 
5 april 2020 aan de ANVS aangeleverd had moeten worden. Mijn inspecteur heeft 
u op 3 april 2020 gewaarschuwd voor het aankomende verstrijken van deze 
termijn. Op 6 april heeft u laten weten dat het document niet tijdig kan worden 
aangeleverd, vanwege ziekte van de externe adviseur die het moet opstellen. 
Desgevraagd heeft u niet kunnen aangeven wanneer het document wel wordt 
aangeleverd en gesteld dat de datum van de eindbeoordeling niet in gevaar komt. 

Ik heb op basis van de toezicht- en interventiestrategie van de ANVS afgewogen 
welke interventie passend is. Daarbij heb ik ook betrokken dat de oorzaak van de 
huidige overschrijding mede buiten uw invloedsfeer ligt en de eindplanning niet in 
gevaar brengt. Om die reden heb ik besloten thans nog niet handhavend te zullen 
optreden. Wel acht ik een actievere houding van COVRA bij het naleven van de 
planning noodzakelijk. U dient daarom vanaf heden een maandelijks telefonisch 
voortgangsoverleg te beleggen met mijn inspecteur. De notulen hiervan zullen 
door mijn inspecteur schriftelijk vastgelegd worden. Hiermee houdt de ANVS een 
goed beeld van de vorderingen met betrekking tot de planning. COVRA dient 
hiermee aan te tonen dat zij alles doet om verdere vertraging en specifiek het te 
laat opleveren van de eindrapportage te voorkomen. 

Pagina 1 van 2 



Indien onverhoopt toch verdere vertraging optreedt, zal ik genoodzaakt zijn 
nadere handhavingsmiddelen in te zetten. 

Hoogachtend, 

DE AUTORITEIT NUCLEAIRE VEILIGHEID EN STRALINGSBESCHERMING, 
namens deze, 

afdelingshoofd 
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