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Commentaren ANVS SF1 SF2-4 COVRA 10 EVA.xlsx

Beste ,
 
Zie bijgevoegd het reviewcommentaar op SF1 en SF2-4, ter bespreking volgende week.
Daarnaast hieronder de reactie van de ANVS op versie 2 van de SF rapporten 5-7, 13 en 14-15.
 
SF 5-7 versie 2:
De vanuit de ANVS gevraagde verbeteringen zijn afdoende verwerkt, inclusief de opmerking
over de integrale kriticiteitsbeheersing die niet in het SF5-7 rapport verwerkt is maar wel
correct is toegevoegd in het rapport van SF1-4. De tweede versie van dit document is dus
adequaat om als basis te dienen voor de globale beoordeling, er zijn geen verdere aanpassingen
nodig.  
 
SF 13 versie 2:
De ANVS constateert dat het rapport goed is aangevuld naar aanleiding van onze opmerkingen,
behalve op de punten:

Ø  Er staat nog steeds een verbeterpunt op pagina 15 (aantal beschikbare BHV’ers) dat later
als aandachtspunt in de samenvattende lijst staat.

Ø  Het verbeterpunt: integreer het bedrijfsnoodplan in het managementsysteem is voor wat
betreft ANVS een tekortkoming.

Echter zijn deze punten niet van een dergelijke aard dat daarmee het document afgekeurd moet
worden. Wel geeft de ANVS aan dat zij in de eindbeoordeling verwacht het eerste punt als
verbeterpunt terug te zien en het tweede punt als tekortkoming. Versie 2 van het SF13 rapport
is verder compleet en overzichtelijk en vormt dus een adequate basis voor de eindbeoordeling.
 
SF 13-14 versie 2:
Op een drietal punten voldoen de in het rapport genoemde bevindingen nog niet helemaal aan
de verwachtingen van de ANVS. COVRA kan het rapport hier nog op aanpassen of dit
meenemen naar de eindbeoordeling. In dit geval zullen dit specifieke aandachtspunten vanuit
de ANVS voor de beoordeling zijn. Als deze verbeterpunten in de eindbeoordeling niet grondig
genoeg worden opgepakt door COVRA vormt dit mogelijk een afkeurgrond van het
eindbeoordelingsrapport.

Ø  SF-15 V4: Worden hier ook externe medewerkers bedoeld? Anders is het ANVS
verbeterpunt (Bij 3.87 onder a wordt een verbeterpunt gesignaleerd welke niet is
opgenomen in het clusterrapport.) nog niet goed begrepen en nog niet goed
opgenomen. Dit punt was namelijk tweeledig. Het eerste deel (t.a.v. eigen
medewerkers die ook buiten de deur werken) is wel geadresseerd, het tweede deel niet
(t.a.v. externe aannemers, COVRA moet ook daarvan de dosis bewaken =>
blootstellingshistorie rest van het jaar opvragen). De verwachting is dat COVRA dit zo
meeneemt in de eindbeoordeling.

Ø  SF-15 V6: Het Bbs eist het bijhouden van persoonlijke dossiers. Dit is dus los van de
registratie in NDRIS. ANVS verwacht dat dit verbeterpunt leidt tot een
verbetermaatregel om de dosisadministratie van COVRA conform het Bbs te maken.   

Ø  SF-14 V11: Met dit verbeterpunt verwacht ANVS niet alleen een actualisatie maar ook een
evaluatie (van de voorschriften, meetmethoden etc...)’, dit moet niet alleen maar een
administratieve controle maar echt een inhoudelijke evaluatie zijn.

Mocht dit rapport aangepast worden, kan het volgende nog meegenomen worden: Pagina 16,
eerste paragraaf laat een verslechterende situatie zien, hier zouden nog de acties die door
COVRA uitgevoerd zijn om dit tot 31uSv te beperken genoemd kunnen worden om het beeld
duidelijker te maken.
 
Met vriendelijke groet,
 

Senior Adviseur
Afdeling Nucleaire Veiligheid en Beveiliging



SF1



		Nummer		Type opmerking		Hoofdstuk		Pagina		Prioriteit		Statement		Opmerking		Verwachting		Van wie

														ALGEMEEN: het is een goed geschreven, heldere en structurele rapportage die het ANVS mogelijk maakt om ook op de inhoud commentaar te geven en vragen te stellen. 		geen. Is een compliment.

		1		Overige						1				Het niet duidelijk hoe is gekozen wat een verbeterpunt en wat een tekorkoming is. 
Definities zijn gegeven op pagina 17 maar hoe getoetst is wie beoordeelt dat de "gedeeltelijk" groot genoeg is om een tekortkoming te worden is onduidelijk.		Uitleggen tijdens het gesprek en mogelijk update.		GME

		1.1		Specifiek		3.2.2		39				Aanbevelingen		Waarom niet een verbeterpunt?		Uitleggen tijdens het gesprek en mogelijk update.		GME

		2		Overige						1		Referenties		Referentie: 
+Een aantal referentie zijn mail: 
Mails zijn geen "officële" bron en kan niet gebruik worden te laten zien dat een actie correct is
+Een aantal referentie hebben geen referentienummer: dat kan zijn voor bedrijven niet ISO 9001 zijn gecertificeerd maar niet voor NRG (en ook niet voor COVRA)		Update gevraagd met de juiste nummer en/of andere officële bron voor rechtvaardiging		GME

		2.1		Specifiek		2.2.1		18				Ref 17		De referentie is geen officiël bron maar een 'stand alone' document		Begrijpelijk moeilijk om een officële ref te vinden, 
maar die ref kan niet als rechvaardiging gezien worden => Dus ander ref gevraagd		GME

		2.2		Specifiek		2.4.1		23				Ref 30 over "Hierbij vindt er een visuele controle en zeefanalyses plaats"		De referentie is een mail: in dit geval is een mail geen acceptabel referentie 
want het gaat over een regelmatig procedure		De referentie naar een procedure nummer is verwacht, als het in geen procedure ligt wordt het een verbeterpunt		GME

		2.3		Specifiek		7. Referentie		48				Ref 8		Geen document nummer?		Update gevraagd met de juiste nummer en/of andere officële bron voor rechtvaardiging		GME

		2.4		Specifiek		7. Referentie		49				Ref 17		Officiële document? Geen document nummer?		Update gevraagd met de juiste nummer en/of andere officële bron voor rechtvaardiging		GME

		2.5		Specifiek		7. Referentie		50				Ref 28 		Geen document nummer?		Update gevraagd met de juiste nummer en/of andere officële bron voor rechtvaardiging		GME

		2.6		Specifiek		7. Referentie		50				Ref 30		Mail van J. Welbergen zie ook commentaar 13		Update gevraagd met de juiste nummer en/of andere officële bron voor rechtvaardiging		GME

		2.7		Specifiek		7. Referentie		50				Ref 35		Geen document nummer?		Update gevraagd met de juiste nummer en/of andere officële bron voor rechtvaardiging		GME

		2.8		Specifiek		7. Referentie		51				Ref 39		Mail van J. Welbergen over bureau Veritas => de originel document is een beter referentie		Update gevraagd met de juiste nummer en/of andere officële bron voor rechtvaardiging		GME

		2.9		Specifiek		7. Referentie		51				Ref 41 en ref 45		1/Is er een document nummer beschikbaar?
2/Typo: SGN ipv SCN en "CEDEX" is allen voor de post dus hier niet nodig		Update gevraagd met de juiste nummer en/of andere officële bron voor rechtvaardiging		GME

		2.10		Specifiek		7. Referentie		51				Ref 40		Geen document nummer?		Update gevraagd met de juiste nummer en/of andere officële bron voor rechtvaardiging		GME

		2.11		Specifiek		7. Referentie		51				Ref 49		Mail als een bron over 3.1.5. Evaluatie van AVG => Meer officële bron gevraagd (Werkvergunning nummer of zo iets)  		Update gevraagd met de juiste nummer en/of andere officële bron voor rechtvaardiging		GME

		2.12		Specifiek		7. Referentie		52				Ref 51		Geen document nummer?		Update gevraagd met de juiste nummer en/of andere officële bron voor rechtvaardiging		GME

		2.13		Specifiek		7. Referentie		52				Ref 52		Geen document nummer?		Update gevraagd met de juiste nummer en/of andere officële bron voor rechtvaardiging		GME

		2.14		Specifiek		7. Referentie		52				Ref 53		Mail van M. de Noodt => Staat een misschien in een procedure of zo? 		Update gevraagd met de juiste nummer en/of andere officële bron voor rechtvaardiging		GME

		3		Specifiek		2.3.1		20				Indien het beleid van COVRA is dat de immobilisatiematrix niet geklasseerd hoeft te worden, ontbreekt het aan een argumentatie waarom dit het geval is.		Het is meer dat argumentatie. SSG-40 is duidelijk over dat feit. 
(Section:"Storage of Radioactive Waste"; "Radioactive Waste Acceptance Criteria";  "Safety consideration... Waste management facilities")		Misschien een extra referentie toevoegen (Namelijk: SSG-40; die is al genomen in lijst B voor deze SF) 		GME

		4		Specifiek		2.4.1		23				"Het gebruik van de vaten en de immobilisatiematrix heeft twee doelen..."		Ander doel is ook dat de loslaten van radioactiviteit in het milieu zo laat mogelijk gebeurt
(en dus zo laag mogelijk)		Klein tekstuel aanpassingen over het andere doel van de matrix		GME

		5		Specifiek		2.4.1		23				"Betonklasse XA3"		Zijn er geen andere documenten over welke soort van beton geschikt is voor immobilisatiematrix? 
Zoals IAEA-TECDOC-1701 bijvoorbeld? Vergelijking tussen Portland Cement en XA3? Stand-der-techniek?  Referentie die gebruik is is alleen de certificatie.
Wat zit achter deze keus is niet duidelijk genoeg. 		Een extra referentie over de keus is gevraagd of ten minste een klein omschrijving dat het is gegaranteerd door KIWA		GME

		6		Specifiek		2.4.1		24				"Proeven... Van representive monsters..."		Hoe is representativiteit gegarandeerd? Zijn er documentent referentie beschikbaar? 		Referentie moet toegevoegd worden anders is het een verbeterpunt		GME

		7		Specifiek		2.4.1		24		3		"Uit de beschijkbare resultaten..."		Zijn de "beschijkbare resultaten"genoeg om een nauwekeurig beeldvorming te krijgen? 		Uitleggen tijdens het gesprek en eventuel tekstuele aanpassingen. 		GME

		8		Specifiek		2.4.1		25				Warmte producerent afval		Zijn de twee glazen hetzelfde? (R7T7 van La Hague is zeker ultra specifiek) 
Heeft het consequenties in het geheel opslag proces?		Uitleggen tijdens het gesprek en eventuel tekstuele aanpassingen. 		GME

		9		Specifiek		2.4.2		27				Vloeibaar van molybdeen productie		Is dat van de MPF in Petten? Want er zijn meer dan "kleine hoeveelheden"? 		Uitleggen tijdens het gesprek en eventuel tekstuele aanpassingen over wat "klein"betekend hier		GME

		10		Specifiek		2.4.2		27				1. hoevelheid U-235		Hoe en wie (NRG +COVRA, of alleen NRG?) bepaald de hoeveelheid van U-235 in de vloeistof? Zijn de analyses gecertificeerd? 
		Uitleggen tijdens het gesprek en eventuel tekstuele aanpassingen en referentie toevoegen. 		GME

		11		Specifiek		2.4.2		27						Waarom is er in SF 2-4 rapportage geen referentie aan de "nieuwe" afval types (bv. MPF reiniging afval; RAP familie 1, RAP Harsen) ?		Uitleggen tijdens het gesprek en eventuel tekstuele aanpassingen en referentie toevoegen. 		GME

		12		Specifiek		2.4.2		28				HABOG: UCW filter		De referentie is van 2005 => Is het nog goed voor de periode 2009-2018 (HEU-LEU conversie van HFR en van Moly target is gebeurt in de tussen tijd) 		Uitleggen tijdens het gesprek en eventuel tekstuele aanpassingen en referentie toevoegen. 		GME

		13		Specifiek		2.4.4		30				LOG: Hoevelheid beton		De referentie is een mail, dat is geen acceptabel bron de "conservativiteit"te garanderen.		De referentie naar een procedure nummer is verwacht, als het in geen procedure zit wordt het een verbeterpunt		GME

		14		Tekstuel		2.5.2		32				Natuurlijk confectie		Natuurlijk convectie		Typo, klein aanpassing		GME

										1		algemeen		algemeen: Wordt er geconcludeerd naar de vraag die gesteld wordt? De gegeven evaluatie beschrijft de stand van zaken. Dit is waardevol. Het is echter niet overal duidelijk of er voldaan wordt aan hetgeen gevraagd wordt in de evaluatievraag. De conclusie naar de in de P- gestelde vraag is niet altijd even helder. 		evaluatie/conclusie trekken in ieder hoofstuk beoordeling. Dus niet alleen de tekortkomingen/verbeterpunten. 

										1		algemeen		voor SF1 geldt dat er op verschillende plaatsen verwezen wordt naar verbetermaatregelen/actiepunten en/of programma's die op het moment van schrijven nog niet afgerond zijn.  Dat geldt ook voor installaties die in proefbedrijf zijn. 		Voor (verbeter)maatregelen die nog niet zijn afgerond kan geen krediet worden genomen. De ANVS verwacht van niet uitgevoerde maatregelen die nodig zijn om aan het toetsingskader te voldoen dat ze via een tekortkoming/verbeterpunt worden opgenomen als verbetermaatregel uit deze 10-EVA. 

										1		algemeen		er is geen evaluatie van/ referentie /toets naar verbetermaatregelen uit de vorige evalutatie (stresstest en 10EVA). 		ANVS verwacht een herkenbaar onderdeel van de rapportage waarin beschreven staat welke maatregelen van de vorige 10EVA en stresstest al dan niet uitgevoerd zijn. 

						1 t/m 6						Alegemeen: Beschrijving Acceptatiecriteria		de acceptatiecriteria worden niet geevalueerd --> hier dienen voor alle onderdelen conclusies over getrokken te worden		per bedrijfsonderdeel wordt verwacht dat er een heldere conclusie getrokken wordt over de acceptatiecriteria 

						6						Barriereconcept		er worden heldere conclusies getrokken over de plaats van de immobilisatiematrix. 		conclusie of het veiligheidsrapport voldoet aan de verwachtingen? 

						2.4.1		26				verpakking niet-warmteproducerend afval		De acceptatiecriteria voor niet-warmteproducerend afval worden  niet gerefereerd. Daarnaast worden nergens de eisen aan de verpakking gerefereerd. Ook worden de goed/afkeurcriteria niet gerefereerd. Het is dan ook onduidelijk waaraan Bureau Veritas toetst.		controleren of dit geen tekortkoming is of dat de informatie wel beschikbaar is

						2.4.1		26				verpakking niet-warmteproducerend afval		statement "dat BV gevraagd is om te controleren". Er is niet vastgelegd dat/waarom BV een deskundige partij is en/of aan welke eisen deze buitenlandse partij moet voldoen. 		controleren of dit geen tekortkoming is of dat de informatie wel beschikbaar is

						2.4.1		25				verpakking warmteproducerend afval		De acceptatiecriteria voor warmteproducerend afval gerefereerd. alleen "de gestelde eisen" zonder referentie. Daarnaast worden nergens de eisen aan de verpakking gerefereerd. Ook worden de goed/afkeurcriteria niet gerefereerd. Het is dan ook onduidelijk waaraan Bureau Veritas toetst		toevoegen referentie naar gestelde eisen. En controleren of dit geen tekortkoming is of dat de informatie wel beschikbaar is

						2.4.1		25				verpakking warmteproducerend afval		de kwaliteitscontrole voor het warmteproducerende afval is niet beschreven (zoals BV bij niet-warmeteproducerend afval.) dit dient te worden toegevoegd		toevoegen referentie naar gestelde eisen. En controleren of dit geen tekortkoming is of dat de informatie wel beschikbaar is

						2.4						LOG: kwaliteit immobilisatiematrix en acceptatiecriteria		in de afgelopen periode is er een verbeterprogramma geweest over het afval van EPZ dat niet voldeed aan de kwaliteitseisen.  Dit dient te worden meegenomen in de evaluatie. 		meenemen in de evaluatie. Is dit meegenomen? Zijn procedures en/of acceptatiecritieria aangepast?

						2.4						Heu-Leu conversie-safety case		UCW filters --> referenties zijn verouderd uit 2005 is deze nog actueel 10-jarige HEU-LEU conversie --> acceptatiecriteria? 		evaluatie of dit nog actueel is en de HUE-Leu conversie beschrijven

						2.4.1		25/26				beschadigde cannisters		Reparatie van beschadigde cannisters is een item dat al jaren speelt. Dit is niet geadresseerd als tekortkoming/verbetermaatregel. Is een ondedeel van 'anticipated operational occurences" 		aanvullen en evalueren

												hijsmiddelen		active components--> hijsmiddelen zijn niet genoemd. Deze vallen niet allemaal onder de machinerichtlijn. 		Dit onderdeel dient te worden toegevoegd worden. 

												SSC Lijst		het is op dit moment niet duidelijk welke apparatuur er getoetst wordt vanuit de  SSC lijst. --> is er dan met voldoende diepgang geëvalueerd?		toevoegen en/of verduidelijken

										2		algemeen referentiekader ontbreekt.		machinerichtlijn wordt niet gerefereerd als toetsingskader.  Deze wetgeving is relevant		toevoegen

						3.2		3.2				Proefbedrijf MCI		Het bij ANVS ingediend wijzigingsplan beschrijft een Mobiele cementeerinstallatie. Derhalve wordt de MCI ook beschouwd als een mobiele eenheid. Helder wordt beschreven dat de MCI al geruime tijd in proefbedrijf is. 1) Het is onduidelijk of dit proefbedrijf ook voldoet aan P-63 en/of P-64. 		helder evalueren naar de vraag van P-63 en P64, waarna opnieuw conclusies getrokken kunnen worden. handleidingen van de fabrikant zijn geen safety cases

						3.2		3.2				Safety Case MCI		2)  het is onduidelijk of er wel geevalueerd is tegen P-64. P-64 vraagt om een safety case. Uit de huidige veiligheidsrapport H9 is hier geen safety case herkenbaar naar voren te halen. Is hiermee wel voldaan aan P-64. is er een als zodanig intern beschreven en vastgelegde Safety case voor de beschreven  installatie? voor al de fases die gevraagd worden? 		helder evalueren naar de vraag van P-63 en P64, waarna opnieuw conclusies getrokken kunnen worden. 

						4.2		41				Wijzigingsprocedure		"Door voor een goede
traceerbaarheid van de resultaten te zorgen, zorgt COVRA ervoor dat het modificatie proces in lijn met
IAEA SSG-24 wordt ingericht [55]." is dit zo of gaat COVRA dit zo inrichten. In dat geval verbetermaatregel/tekortkoming		"Door voor een goede
traceerbaarheid van de resultaten te zorgen, zorgt COVRA ervoor dat het modificatie proces in lijn met
IAEA SSG-24 wordt ingericht [55]." is dit zo of gaat COVRA dit zo inrichten. In dat geval verbetermaatregel/tekortkoming

						2.4		21				voorbeeld: conclusie trekken naar de vraag die gesteld wordt		P-32: “The licensee shall design the facility to fulfil the fundamental applicable safety functions
including: control of sub-criticality, removal of heat, radiation shielding and confinement of radioactive
material. These will apply during normal operation, anticipated operational occurrences and design
basis accident conditions” --> normal operations, anticipated operational occurences and design basis accident conditions. er is geen helder herkenbare conclusie getrokken voor deze vier states		heldere conclusie trekken naar de vraag die gesteld word in P-32

						2.4.1		26				beschrijving ipv evaluatie		is er een evaluatie uitgevoerd of hetgeen opgesomd wordt nog stand der techniek is. 		toelichting

				.		2.4		23				vaten en immobilisatiematrix		het veiligheidsrapport beschrijft de vaten en immobilisatiematrix als 1 geheel . Is hier ook naar geevalueerd.  Door de omschrijving verpakking en/of immobilisatiematrix kan ook alleen de immobilisatiematrix voldoen? 		toelichting

						2.4.5						ontwerp immobilisatiematrix		Er is niet voldoende informatie/statement over  over de langjarige kwaliteit van de insluitingsmatrix als barriere. zowel voor LOG/VOG en HABOG. 		toelichting





SF 2-4



		Nummer		Type opmerking		Stuck		Pagina		Prioriteit		Statement		Opmerking		Verwachting		Van wie?

														ALGEMEEN: het is een goed geschreven, heldere en structurele rapportage die het ANVS mogelijk maakt om ook op de inhoud commentaar te geven en vragen te stellen. 		geen. Is een compliment.

		1		Overige						1				Het niet duidelijk hoe is gekozen wat een verbeterpunt en wat een tekorkoming is. 
Definities zijn duidelijk op pagina 17 maar wie beoordeelt dat de "gedeeltelijk" groot genoeg is om een tekortkoming te worden.		Uitleggen tijden het gesprek en mogelijk update.		GME

		1.1		Specifiek		2.2.3		22				twede verbeteringspunt		Waarom is het een verbeteringspunt en niet een tekortkoming?  		Uitleggen tijden het gesprek en mogelijk update.		GME

		1.2.		Specifiek		2.2.3		22				derde verbeteringspunt		Waarom is het een verbeteringspunt en niet een tekortkoming?  		Uitleggen tijden het gesprek en mogelijk update.		GME

		1.3		Specifiek		2.2.3		23				eeste good practice		De lijst is niet compleet dus waarom is het een "good practice"? Als de feit dat "een" lijst is aanwezig is good practice dan duidelijker schrijven  ("een lijst van SSC's, ontdanks niet compleet, is aanweizig") 		Uitleggen tijden het gesprek en mogelijk update.		GME

		1.5		Specifiek		2.6.2		31				punt 2: verbeterpunt		Waarom is het een verbeteringspunt en niet een tekortkoming?  		Uitleggen tijden het gesprek en mogelijk update.		GME

		2		Overige						1				Referentie: 
+Een aantal referentie zijn mail: 
Mails zijn geen "officële" bron en kan niet gebruik worden te laten zien dat een actie correct is
+Een aantal referentie hebben geen referentienummer: 
dat kan zijn voor bedrijven niet ISO 9001 zijn gecertificeerd maar niet voor NRG (en ook niet voor COVRA)		Update gevraagd met de juiste nummer en/of andere officële bron voor rechtvaardiging		GME

		2.1		Specifiek		Referenties		35				Ref 7		Geen document nummer.		Update gevraagd met de juiste nummer en/of andere officële bron voor rechtvaardiging		GME

		2.2		Specifiek		Referenties		35				Ref 10		Mail maar gebruikt alleen voor aantoonbaarheid		Niets		GME

		2.3		Specifiek		Referenties		36				Ref 14		Is er een transcript (met document nummer) van dat? Dat is inderdaad, as such, geen sterk referentie, misschien een footnote op het einde van de pagina  (zoals in SF 1 rapportage) is een beter idee. 		Update gevraagd met de juiste nummer en/of andere officële bron voor rechtvaardiging		GME

		2.4		Specifiek		Referenties		36				Ref 20		Geen document nummer.		Update gevraagd met de juiste nummer en/of andere officële bron voor rechtvaardiging		GME

		2.5		Specifiek		Referenties		36				Ref 21		Geen document nummer.		Update gevraagd met de juiste nummer en/of andere officële bron voor rechtvaardiging		GME

		2.6		Specifiek		Referenties		36				Ref 23		Mail maar alleen gebruikt voor duidelijkheid		Niets		GME

		2.7		Specifiek		Referenties		37				Ref 31		Geen document nummer.		Update gevraagd met de juiste nummer en/of andere officële bron voor rechtvaardiging		GME

		3		Specifiek		2.1.5		16				In het LOG, ... "Periodieke"		Wat betekent 'periodieke' ongeveer qua tijd? 		Update gevraagd		GME

		4.1		Specifiek		2.2.2		18				HABOG: De 1st Barrière		Dat klopt nu, is dat nog geldig over 100 jaar? Documentatie over toekomstig status? 		Uitleggen tijden het gesprek en mogelijk update.		GME

		4.2		Specifiek		2.2.2		18				HABOG: De 2de Barrière		In het geval van een nieuwe transport klopt dat nog? Documentatie over toekomstig status?		Uitleggen tijden het gesprek en mogelijk update.		GME

		5		Bron		2.4.2		26				Veroudering		SSG-10 is gebruikt, Waarom is niet SSG-40 gebruikt? 
p.48  on storage of radioactive material (requirement 11 van GSR part 5)
(SSG-40 is in de B-lijst)		Update gevraagd  en erkenning van mobilisatiematrix als onderdeel van de SSC zoals ook in het veiligheidsrapport beschreven.		GME

		6		Specifiek		2.4.2		26				Veroudering: Concept VMP implementatie		Conceptplan is 9 jaar oud: Is dat nog een concept plan met de ambitie te implementeren? Hoe wordt het geprioriteerd? Het is nu een tekortkoming dat het nog concept is? 		Uitleggen tijden het gesprek en mogelijk update.		GME

										1		algemeen		algemeen: Wordt er geconcludeerd naar de vraag die gesteld wordt? De gegeven evaluatie beschrijft de stand van zaken. Dit is waardevol. Het is echter niet overal duidelijk of er voldaan wordt aan hetgeen gevraagd wordt in de evaluatievraag. De conclusie naar de in de P- gestelde vraag is niet altijd even helder.  bijvoorbeeld P-53: is er een maintenance, periodic testing and inspection programme.		evaluatie/conclusie trekken in ieder hoofstuk beoordeling. Dus niet alleen de tekortkomingen/verbeterpunten. 		GME

										1		algemeen		voor SF2-4 geldt dat er op verschillende plaatsen verwezen wordt naar verbetermaatregelen/actiepunten en/of ambities die op het moment van schrijven nog niet afgerond zijn.  		Voor (verbeter)maatregelen die nog niet zijn afgerond kan geen krediet worden genomen. De ANVS verwacht van niet uitgevoerde maatregelen die nodig zijn om aan het toetsingskader te voldoen dat ze via een tekortkoming/verbeterpunt worden opgenomen als verbetermaatregel uit deze 10-EVA. 

										1		algemeen		er is geen evaluatie van/ referentie /toets naar verbetermaatregelen uit de vorige evalutatie (stresstest en 10EVA). 		ANVS verwacht een herkenbaar onderdeel van de rapportage waarin beschreven staat welke maatregelen van de vorige 10EVA en stresstest al dan niet uitgevoerd zijn. 

														Er is niet herkenbaar weergegeven hoe COVRA omgegaan is met de ervaringen uit de afgelopen 10 jaren. De volgende punten zijn voorbeelden hiervan:		toelichting: WENRA vraagt hoe COVRA programmas uitvoert (shall conduct)

						2.1.5		16				monitoring van verpakking en immobilisatiemateriaal		- er wordt geen structurele kwaliteitscontrole van de vaten beschreven. Alleen in geval van herstapelen. Dit is geen structurele procedure. Het uitvoeren van kwaliteitscontroles dient te worden vastgelegd in een procedure met een minimale en maximale herhalingstermijn zodat dit niet om stralingstechnische of andere redenen kan worden uit- of afgesteld		tekortkoming helder omschrijven. 

												LOG: kwaliteit immobilisatiematrix en acceptatiecriteria		- in de afgelopen periode is er een verbeterprogramma geweest over het afval van EPZ dat niet voldeed aan de kwaliteitseisen.  Dit dient te worden meegenomen in de evaluatie. 		tekortkoming op SF2-4, meenemen in de evaluatie. Is dit meegenomen? Zijn procedures en/of acceptatiecritieria aangepast?

												ssc evaluatie afgelopen 10 jaaar. 		- onderhoud HABOG: onderhoudsstrategie is aangepast voor warmteproducerend afval door H2 productie. Is dit ergens geevalueerd?		vraag

												evaluatie van actieve componenten		- geen evaluatie van het onderhoud van de actieve componenten zoals de verwerkingsmachines tbv het MPF afval, de persen, ovens en de ventilatie. 		aanvullen, benoemen en conclusies over trekken.

												evaluatie onderhoud kriticiteitstanks		-  in de afgelopen jaren is er een groot onderzoek geweest naar de kriticiteitsbeheerding van de MPF opslagtanks en andere onderdelen van deze installatie. Hoe heeft dit invloed gehad op de maintenance, periodic testing and inspection 		aanvullen, benoemen en conclusies over trekken.

		2.2				2.2						SSC evaluatie		P-53 Ontwerp- en veiligheidseisen van SSC’s. Dit gehele hoofdstuk beschrijft uitgebreid de status van  verschillende SSC's en de onderliggende veiligheidsklassering per installatie. Het gehele hoofstuk is een opsomming van de huidige stats quo, met meer of minder onderbouwing en meer of minder vastgelegde procedures. (voorbeeld excelsheets [15] en Ultimo [14]). Het is voor ANVS daarom goed om te zien wat in de evaluatie al naar boven is gehaald. Hier komen goede tekortkomingen/verbeteringen en aandachtspunten uit naar voren. Wat voor ANVS ontbreekt is de constatering van een tekortkoming op COVRA niveau dat er onvoldoende gestructureerd is vastgelegd hoe de SSC's en hun veiligheidsklassering bepaald, ingedeeld en vastgelegd zijn en hoe ze actueel gehouden worden (stand der techniek). dit is waar P-53 om vraagt. 		ANVS verwacht een verbetermaatregel waarin COVRA installatie breed breed haar geheel van SSC's getoetst, geactualiseerd en geintegreerd met written procedures in lijn brengt met P-53. 

						2.2						SSC evaluatie		P-53 Ontwerp- en veiligheidseisen van SSC’s. verbeterpunten actualisatie van SSC's en veiligheidsklassering zie ook hierboven. Het niet structureel actueel houden van de SSC's en de voorbeelden van de veiligheidsklassering is nu als een verbeterpunt vastgelegd. Voor ANVS is dit een tekortkoming. 		aanpassen van verbeterpunt naar een tekortkoming (in samenhang met bovenstaand punt) 

						2.2						good practices HABOG [22]		het aanwezig zijn van een document uit 1998 [22] van SCN (SGN, nu Orano Project) wordt als een good practice vastgelegd. Het is de vraag of dit document nu nog actueel is met de uitbreding van HABOG, het aangepaste onderhoudsregime naar aanleiding van de waterstofproductie onderzoeken. het zou een good pratice zijn als het een periodiek geevalueerd document zou zijn.  		verbeterpunt aanmaken voor het periodiek evalueren van klasseringsdocumentatie en referentie geven aan uitbreiding HABOG. (o.a. toevoeging lift en andere structuur) 

		1.4		Specifiek		2.3.3						good practice		ANVS herkent deze good practice niet. De verpakking en/of de immobilisatiematrix zijn als geheel veiligheidsrelevant. Dat COVRA in haar huidige beleid de verpakking niet als veiligheidsrelevant heeft geklasseerd maakt het daarmee geen good practice. In de afgelopen 10 jaar hebben diverse verpakkingen schade opgelopen, waarna herstel plaats moest vinden.  het ompakken van materaal in een grotere verpakking is niet hetzelfde als "zorgen dat de verpakking in stand blijft" 		discussie met toezichthouder of het terecht is dat de verpakking als niet veiligheidsrelevant geklasseerd wordt. 

						6						compleetheid toetsing. 		compleetheid van de toetsing van de SSC's is niet mogelijk. in combinatie met de reeds geconstateerde tekortkoming en de verbeterpunten is het voor ANVS niet goed mogelijk om inzicht te krijgen in de compleetheid van de evaluatie. bijvoorbeeld: op grond van de nu geleverde stukken is niet goed inzicht te krijgen hoe/of verwerkingsmachines en/of hijsapparatuur zijn meegenomen. Specifiek hijsapparatuur die uitgesloten is van de machinerichtlijn. dit dient nog toegevoegd te worden. 		beschikbaar maken van getoetste lijst en/of bespreken met ANVS. 

		3										conclusies en ambities		ALGEMEEN: goede conclusies die overeenstemmen met het beeld van ANVS. Alleen de ambities van COVRA zelf worden hierin ook beschreven. Het is daardoor niet duidelijk in hoeverre de geconstateerde tekortkomingen al volledig zijn opgelost.  (volledig uitgevoerd, dan is er geen tekortkoming, zo niet, dan hoeven ze niet genoemd te worden in de conclusies. )		het is goed als COVRA hier reeds haar ambities declareert, maar een aparte paragraaf is daarvoor een betere plaats. 
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