
Van:  ANVS
Aan:
Cc:  ANVS; 
Onderwerp: RE: Notes voortgangsoverleg 17-6-2020
Datum: maandag 6 juli 2020 14:49:00

Beste ,
Je hebt gelijk, het woord ‘redelijk’ kan komen te vervallen, COVRA loopt op schema.
Groet,

Van:  
Verzonden: vrijdag 19 juni 2020 17:01
Aan:  - ANVS 
CC:  - ANVS ;  
Onderwerp: RE: Notes voortgangsoverleg 17-6-2020
Beste ,
Je schrijft dat we “redelijk” op schema lopen.
Redelijk klinkt voor mij als kwalitatief/aarzelend en mijn beeld is toch dat we op schema
lopen aangezien we voor revisie 2 SF1-4 een nieuwe afspraak gemaakt hebben m.b.t. de
deadline en waardoor de 10 EVA planning niet in gevaar komt.
De specifieke zaken m.b.t. SF zijn inderdaad zo besproken.
met vriendelijk groet,

Van:  ANVS [ @anvs.nl]
Verzonden: donderdag 18 juni 2020 11:47
Aan: 
CC:  ANVS; 
Onderwerp: Notes voortgangsoverleg 17-6-2020

Beste ,
Zoals afgesproken: zie hieronder hetgeen we gister uitgewisseld hebben.
Mochten er zaken feitelijk onjuist zijn hoor ik ze graag.
Groet,

COVRA loopt redelijk op schema met de oplevering van de SF-rapporten, waarmee er
momenteel geen aanleiding is tot zorgen over de tijdige oplevering van de eindbeoodeling.
Specifiek:

F10-12: COVRA heeft reactie gegeven op de commentaren van ANVS, dit wordt op 18-06-
2020 besproken, waarna COVRA weet wat er moet worden aangeapst in revisie 2.

F1-4: revisie twee: ANVS heeft na de bespreking van de opmerking toegezegd nog drie
aanvullende zaken te sturen. Dit is inmiddels gebeurt. Omdat de ANVS hiermee het werk
van COVRA/NRG vertraagd heeft zien wij het als reeël dat de deadline voor versie 2 van
komende vrijdag 19-06-2020 naar volgende vrijdag 27-06-2020 verschuift.

F14-15: COVRA heeft nog per mail antwoord gegeven op de drie vragen die nog worden
gesteld op versie 2 van het rapport. Mocht ANVS hier nog een afwijkend beeld over
hebben zullen we dit uiterlijk voglende week laten weten.

Voor wat betreft de overige SF-rapportages: hiervan zijn er geen bijzonderheden, de
eindversie is door ANVS geaccpeteerd als een goede basis voor de samenvattende
eindbeoordeling.
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