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Beste ,
 
Bijgevoegd ontvang je versie 1 van het Implementatieplan van COVRA t.b.v. de 10-jaarlijkse
evaluatie 2009-2018. Het Implementatieplan beschrijft de maatregelen om invulling te geven
aan de geconstateerde bevindingen als gerapporteerd in de Samenvattende Beoordeling
(verstuurd d.d.24-03-2021, , rapportnummer 21042).
Er is vanzelfsprekend rekening gehouden met de opmerkingen van ANVS n.a.v. deze
Samenvattende Beoordeling (opm. per mail d.d. 9 april). Zoals besproken betreft het een versie 1
(concept, werkdocument), maar zeker voldoende om te beoordelen en vragen over te stellen.
 
11 mei bespreken we de eerste versie van het bijgevoegde Implementatieplan waarbij we als
COVRA graag nader toelichting geven op de inhoud hiervan, en het proces dat heeft geleid tot
het voorstel voor de aanpak van de maatregelen. Zoals telefonisch besproken zou ik graag de
agenda voor 11 mei voorbereiden, omdat we nog enkele vragen hebben over context en kader
waarbinnen ANVS opereert t.a.v. het volgen van de maatregelen zoals gepresenteerd in het
implementatieplan.
 
Als er in de tussenliggende periode nog vragen of opmerkingen zijn, dan vernemen wij dat graag.
Wij wijzen ANVS er verder met nadruk op dat het bijgevoegde rapport strikt
(bedrijfs)vertrouwelijke informatie bevat, en rekenen erop dat je dit document met de hierbij
passende discretie behandelt.
 
Tenslotte. Enkele verwijzingen en de referentielijst ontbreken nog. In het rapport wordt
verwezen naar bijlage 1, dat is de bijlage met de planning die als je separate bijlage bij deze mail
aantreft. Dat wordt in de versie 2 vanzelfsprekend allemaal netjes afgerond.
 
Met vriendelijke groet,
 

 
Ir. 

 Controle & Zorg -  Health Physics
Controle & Zorg

T + 
F + 
E @covra.nl
I  www.covra.nl

Spanjeweg 1, 4455 TW Nieuwdorp
Postbus 202, 4380 AE Vlissingen

Dit e-mail bericht is vertrouwelijk en alleen bedoeld voor diegene aan wie het is geadresseerd. Als u niet de bedoelde ontvanger bent, dan heeft
u dit bericht per abuis ontvangen. Het openbaar maken, het gebruik, het verspreiden, het doorsturen, het afdrukken of het vermenigvuldigen
van dit e-mail bericht is dan ook ten strengste verboden. COVRA neemt geen verantwoordelijkheid voor het verzenden van elektronische
berichten. Wanneer u dit e-mail bericht ten onrechte ontvangt, verzoeken wij u COVRA hiervan telefonisch op de hoogte te stellen op + 31
(0)113 616666. 
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1. INLEIDING 
 
COVRA heeft een tienjaarlijkse veiligheidsevaluatie (10EVA) over de periode 2009-2018 uit-
gevoerd. Het evaluatieproces wordt afgerond met het Implementatieplan. Dit plan geeft 
een samenvatting van de conclusies van de samenvattende beoordeling (referentie…)  en 
beschrijft de verbetermaatregelen en de planning daarvan. De maatregelen en planning 
zijn gedefinieerd voor de bevindingen en prioriteiten uit de samenvattende beoordeling.  
 


de  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Figuur 1: Stapsgewijze opzet van de tienjaarlijkse veiligheidsevaluatie. 
 
Iedere vijf en tien jaar worden veiligheidsevaluaties uitgevoerd voor de gehele inrichting. 
In die periodieke evaluaties wordt niet gekeken of een inrichting veilig is - daar dient het 
reguliere toezicht van de ANVS voor - maar waar de veiligheid nog verder verbeterd kan 
worden. In de 10EVA wordt de COVRA bedrijfsvoering, organisatie en infrastructuur verge-
leken met de nieuwste internationale standaarden van het IAEA en de daarvan afgeleide 
Safety Reference Levels van de WENRA (Working Group Waste and Decommissioning).  
 
Deze standaarden vormen in de evaluatie het toetsingskader. Het IAEA heeft normen ont-
wikkeld voor de veiligheid van nucleaire installaties, de zogeheten ‘Safety Standards Se-
ries’. Deze normen bestaan uit een uitgebreide verzameling van documenten met eisen en 
richtlijnen die het IAEA continu aanpast op basis van internationaal beschikbare kennis en 
ontwikkelingen in de nucleaire sector. Op die manier weerspiegelen de normen de laatste 
internationale stand van de techniek op het gebied van de nucleaire veiligheid. 
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De 10EVA is gestart met het opstellen van het toetsingskader aan de hand van de internati-
onale standaarden van het IAEA in overleg met de ANVS. Aspecten als ontwerp, bedrijfs-
voering, stralingshygiëne, organisatie, zijn vervat in 14 zogenaamde ‘Safety Factors’. Aan-
vullend op de IAEA Guide heeft COVRA in deze 10EVA de Safety Factor 15 ‘Interne Stra-
lingshygiëne’ gedefinieerd. De 15 Safety Factors zijn conform de methodiek, zoals om-
schreven in het Basisdocument [2], geëvalueerd. 
 
Deze evaluatie heeft geresulteerd in bevindingen voor elke Safety Factor, waarmee de nu-
cleaire veiligheid mogelijk verder verbeterd kan worden. In de samenvattende beoordeling 
zijn deze bevindingen samengevat, geclusterd en geprioriteerd. Dit implementatieplan be-
schrijft de (clusters van) maatregelen, hoe COVRA deze maatregelen implementeert inclu-
sief tijdstermijnen en mijlpalen. 
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2. RESULTATEN EVALUATIE EN MAATREGELEN 
 
Naar aanleiding van de bevindingen zijn verbetermaatregelen gedefinieerd. Bevindingen 
bestaan voor het belangrijkste deel uit constateringen: feitelijke vaststellingen van een 
verschil tussen de huidige situatie en het toetsingskader. Verbetermaatregelen kunnen per 
bevinding zijn gedefinieerd om dat verschil op te heffen. Soms leiden bevindingen samen 
tot verbetermaatregelen in de vorm van een procesvoorstel of plan van aanpak om de ge-
identificeerde aandachtspunten op te lossen.  
 
De bevindingen uit de 10EVA zijn geclusterd op basis van de aard en omvang van bevindin-
gen, raakvlakken tussen bevindingen onderling en de relatie met lopende projecten. Er 
zijn maatregelen gedefinieerd voor lopende projecten (hoofdstuk 3), clusters van bevindin-
gen (hoofdstuk 4) en overige bevindingen (hoofdstuk 5). 
 
Ruim één op de drie bevindingen (38%) zijn ondergebracht in lopende projecten. Bijvoor-
beeld in de implementatie van het integraal managementsystem (IMS) waar veel bevindin-
gen betrekking op hebben. In de evaluatie werd geconstateerd dat de documentatie van 
COVRA redelijk compleet is en de documenten goed verzorgd zijn. Een deel van de docu-
menten is in de afgelopen vijf jaar echter niet aantoonbaar op actualiteit gecontroleerd. 
Daarnaast is geconstateerd dat specifieke documenten niet volledig actueel zijn of nog 
ontbreken. De terugvindbaarheid van specifieke documenten kan beter geborgd  worden. 
Met de implementatie van IMS worden deze constateringen integraal aangepakt 
  
Voor de geclusterde bevindingen en de overige losstaande bevindingen zijn maatregelen 
gedefinieerd om de geconstateerde bevinding(en) op te lossen. Deze laatste twee groepen 
zijn tevens geprioriteerd.  


 Doelstelling  


De maatregelen moeten bijdragen aan een verdere verbetering van de veiligheid en de be-
drijfsvoering bij COVRA.  


 Definiëren verbetermaatregelen 


COVRA heeft met het multidisciplinaire team, dat ook verantwoordelijk was voor het prio-
riteren van de bevindingen in de Samenvattende Beoordeling, een aantal workshops gehou-
den om te komen tot duidelijk geformuleerde maatregelen bij de verschillende clusters en 
losstaande bevindingen 
De volgende vragen zijn leidend geweest bij het formuleren selecteren van de maatregelen 
in dit implementatieplan: 
 Past de eventueel te implementeren maatregel binnen het lange termijn beeld dat 


COVRA voor ogen staat voor het betreffende onderwerp? 
 Wat is de mate waarin de veiligheid wordt verbeterd bij het implementeren van de 


maatregel(en)?  
 
Bij het definiëren van maatregelen is er gekeken naar mogelijke gemeenschappelijke oor-
zaken. Bevindingen met één gemeenschappelijk oorzaak zijn geclusterd. Daarom is niet  
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altijd één maatregel per bevinding geformuleerd, maar zijn er maatregelen die op meer-
dere bevindingen betrekking hebben.  


 Uitwerking maatregelen 


Voor gedefinieerde maatregelen is naar verschillende aspecten gekeken om de praktische 
uitwerking voor de implementatie te bepalen. Er is een analyse gemaakt van werkzaamhe-
den binnen clusters. Daarbij zijn de volgende vragen gesteld: 


o Is er een volgorde waarin het werk moet worden uitgevoerd? 
o Zijn er toekomstige werkzaamheden of projecten waar bevindingen bij kunnen 


worden ondergebracht? 
o Wanneer zijn de capaciteit of andere middelen beschikbaar voor implementatie 


van de maatregel? 
o Hoe past de implementatie in de overall planning van COVRA? 


Daarnaast is gekeken of het uit te voeren werk tot het takenpakket van een specifieke af-
deling of persoon in de organisatie behoort of dat het projectmatig moeten worden opge-
pakt. Ook is de eventuele impact van de te implementeren maatregel op de organisatie 
bepaald: tijdens de implementatie en nadien. Tot slot is gekeken naar het tijdspad: wat is 
de doorlooptijd van de implementatie en wanneer is er ruimte binnen de organisatie om 
het werk op te pakken? 
 
Dit alles heeft geleid tot een fasering van maatregelen inclusief tijdstermijnen zoals gepre-
senteerd in bijlage 1. 


 Werkwijze 


Bij de opvolging van maatregelen wordt een “graduele aanpak” gevolgd. Dit uit zich in 
volgorde van de maatregelen, de fasering, zoals in dit implementatieplan gepresenteerd 
waarbij rekening is gehouden met het veiligheidsbelang. In bijlage 1 is bij de betreffende 
maatregel de veiligheidsscore vermeld overeenkomstig de Samenvattende Beoordeling. (3 
is hoog, 1 is laag).  
 
Steeds wordt hierbij het doel voor ogen gehouden, namelijk het optimaliseren van de vei-
ligheid. Waarbij in de realisatie van de maatregelen rekening wordt gehouden met de aard 
van de onderliggende bevindingen. 
Er is een inhoudelijk verantwoordelijke voor de realisatie van de maatregelen die het over-
zicht houdt van de bevindingen uit de 10EVA. Daarnaast wordt de algehele voortgang bin-
nen COVRA belegd bij de afdeling Controle & Zorg. 
 
De voorgestelde fasering in bijlage 1 is naar verwachting onderhevig aan wijzigingen. Bij-
voorbeeld omdat inzichten over detailuitwerking of omvang van maatregelen moeten wor-
den bijgesteld. Als dit optreedt wordt de fasering aangepast waarbij deze opnieuw wordt 
beschouwd aan de hand van de uitgangspunten zoals gehanteerd bij de oorspronkelijke de-
finiëring van de verbetermaatregelen. Er is voorzien in jaarlijkse afstemming hierover met 
de toezichthouder. 
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3. LOPENDE PROJECTEN 
 
Ruim een derde van de bevindingen uit de 10EVA zijn ondergebracht bij al lopende pro-
jecten. Vanwege het aantal bevindingen en omdat de benodigde resources voor de lopende 
projecten en de maatregelen voor de clusters en van bevindingen grote raakvlaken ken-
nen, zal in de aanpak van de maatregelen uit de 10EVA eerst de focus liggen op het afron-
den van deze projecten.  
 


 Actualiseren laboratoriumvoorschriften en verifiëren van normen (D.1) 


 IMS implementeren  (D.2) 
 Updaten Incidenten- en Ongevallenregeling, Bedrijfsnoodplan & BNO-oefenplan 


(D.3) 


 
Genoemde referentie achter de lopende projecten betreft de verwijzing naar de bijlage 
uit de samenvattende beoordeling. De bijbehorende tijdstermijnen en mijlpalen zijn weer-
gegeven in bijlage 1. 


 Actualiseren Laboratoriumvoorschriften en verificatie van normen 


COVRA is reeds tijdens de uitvoering van de 10EVA begonnen met het actualiseren van de 
laboratoriumvoorschriften en het verifiëren van bijbehorende normen. Hierbij wordt in 
kaart gebracht of van alle meetmethodes recente (inter)nationale normen beschikbaar zijn 
en waar nodig worden deze geactualiseerd. De hiervoor relevante bevindingen worden 
hierin meegenomen.  


 Integrated Management Systeem  


COVRA is bezig met het implementeren van een integraal managementsysteem (IMS). Bin-
nen dit project zullen 40 bevindingen worden opgepakt. Na de implementatie volgt de be-
heerfase waarin er eventueel documenten kunnen vervallen of juist worden toegevoegd.  
De basis van IMS is een procesgerichte aanpak. Hierin staat een ‘kern’ aan documenten 
centraal benodigd voor een veilige en efficiënte bedrijfsvoering. De huidige planning voor 
het IMS richt zich op de oplevering van de kern van het IMS in december 2021. De verwach-
ting is dat van een aantal faciliterende en ondersteunende processen de onderliggende do-
cumenten in de eerste helft van 2021 worden opgeleverd. 


 I&O, Bedrijfsnoodplan en BNO-oefenplan 


De bevindingen gerelateerd aan de Incidenten- en Ongevallenregeling, het Bedrijfsnood-
plan en het BNO-oefenplan worden meegenomen in de laatste revisies van deze documen-
ten, en vervolgens opgenomen in IMS. Naast bevindingen met betrekking tot actualisatie 
van de inhoud van deze documenten zal er ook opvolging worden gegeven aan de afstem-
ming met relevante instanties en de verwijzing in de betreffende documenten naar deze 
instanties. 
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4. CLUSTERS BEVINDINGEN EN MAATREGELEN 
 
Maatregelen ten behoeve van de clusters van bevindingen worden hieronder gepresenteerd 
met een korte beschrijving van (de hoofdlijn van) de bevinding en de beoogde maatre-
gel(en). Tevens vindt in de hoofdregel een verwijzing plaats naar de betreffende bijlage 
van de samenvattende beoordeling. 
 
Cluster Kriticiteitsstudie – overig afval SB ref.: F4 
Aandachtspunten 
In de verschillende opslaggebouwen ligt afval opgeslagen dat mogelijk kleine hoeveelheden splijt-
stofhoudend materiaal bevat. Op dit moment is er geen evaluatie beschikbaar waarin traceerbaar 
wordt aangetoond dat de kans op een kriticiteitsincident met dit afval verwaarloosbaar is. 
Maatregel 
Er zal een kriticiteitsstudie worden gedaan naar boven beschreven probleemstelling. Hiervoor is 
een plan opgesteld door een externe deskundige op het gebied van kriticiteit. In de evaluatie 
wordt het mogelijke effect van kleine hoeveelheden splijtstofhoudend materiaal in het AVG en 
LOG beschouwd. 


 
 
Cluster Inventariseren en classificeren  


Structuren, systemen en componenten 
SB ref.: F2 


Aandachtspunten 
Er zijn diverse bevindingen met betrekking tot de classificatie van SSC’s, trending van relevante 
data ten aanzien van SSC’s, SSC-beschrijvingen en onderhoudsplannen. Omwille van de samen-
hang is gekozen om een pakket aan maatregelen te formuleren dat na realisatie alle individuele 
bevindingen zal hebben geadresseerd. Vanwege de omvang en aard van dit cluster is de uitvoe-
ring belegd bij het Operationeel Management Overleg (OMO) bij COVRA. Hierin zijn de afdelings-
hoofden bedrijfsvoering, onderhoud en controle & zorg vertegenwoordigd. 
 
Het inhoudelijke vertrekpunt van COVRA in dit cluster betreft de opvolging van SSG-30. Dit kan 
invloed hebben op de definitie van een SSC, het wel of niet veiligheidsrelevant zijn van een SSC 
en de toepassing van de ‘graded approach’ op de documentatie van SSC’s. Bovenstaande zal ver-
der doorwerken in onderhoudsplannen, operationele procedures en het verouderingsmanage-
ment. 
Maatregel 
Op hoofdlijnen zijn voor dit cluster de volgende fases en stappen gedefinieerd: 


1. a. definitie SSC volgens SSG30, bepalen veiligheidsrelevantie en nucleaire  
classificering; 


           b. Structuur SSC documenten vaststellen & bepalen van de graded approach; 
2.     SSC overzicht(en) opstellen; 
3.     SSC overzicht(en) aanvullen met de opties veiligheidsrelevant en beschikbaarheid; 
4.     Ultimo updaten op basis van stappen 1, 2 en 3; 
5.     a. Beoordelen huidige onderhoudsplannen en bepalen verder acties; 
        b. Oppakken en uitwerken acties stap 5a; 
6.     Verouderingsmanagementplan. 
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Cluster Stralings RI&E’s SB ref.: F8 
Aandachtspunten 
De stralings RI&E’s updaten en aanvullen, waarin alle in de vergunning genoemde handelingen 
worden meegenomen en in lijn worden gebracht met de geactualiseerde Stralingshygiënische 
Voorschriften.  
Maatregel 
Door het volgen van het volgende op hoofdlijnen gedefinieerde stappenplan verwacht COVRA het 
bovenstaande te realiseren: 
1. Format opstellen voor een RI&E van Arbo en Straling; 
2. Overzicht opstellen (te actualiseren) RI&E’s; 
3. Inplannen RI&E’s; 
4. Actualiseren RI&E’s; 
5. Opstellen Plan van Aanpak. 
 
Er wordt een inventarisatie gedaan van de huidige stand van zaken ten aanzien van RI&E’s. Aan 
de hand van de uitkomst hiervan worden Arbo & Stralings RI&E’s ingepland. De stappen 1 t/m 4 
maken onderdeel uit van de scope van deze 10EVA, dus het actualiseren van de RI&E’s. Eventuele 
uit te voeren maatregelen worden in de reguliere organisatie uitgevoerd. 


 
 
Cluster Stralingshygiënische Voorschriften SB ref.: F9 
Aandachtspunten 
Er zijn een aantal bevindingen ten aanzien van de stralingshygiënische voorschriften gebundeld 
tot dit cluster. Het betreft met name aspecten welke moeten worden geactualiseerd aan de hand 
van GSR part 3. 
Maatregel 
De Stralingshygiënische Voorschriften zullen in lijn worden gebracht met nieuwe regelgeving. 
Specifieke aandacht wordt besteed aan het duidelijk verwoorden en motiveren van deze voor-
schriften voor zowel radiologische als reguliere werkers. 


 
 
Cluster Updaten documentatie in lijn met  


wijzigingsprocedure 
SB ref.: F10 


Aandachtspunten 
Voor een aantal specifiek aangeduide installaties moeten de Technische Specificaties worden ge-
updatet naar de huidige situatie. Het betreffen modificatieprojecten of installaties waar nieuwe 
onderdelen aan zijn toegevoegd. 
Maatregel 
De uitvoering van deze update heeft raakvlakken met het cluster Inventariseren en classificeren 
Structuren, Systemen en Componenten. Daarom wordt het actualiseren van documentatie van de 
hiervoor bedoelde installaties meegenomen in dit cluster. 


 
 
Cluster Wijzigingsprocedure SB ref.: F12 
Aandachtspunten 
In dit cluster zijn de bevindingen opgenomen waarin naar voren komt dat in de vigerende wijzi-
gingsprocedure niet aantoonbaar is hoe bv. wijzigingen waarvoor een verklaring van geen be-
zwaar (van ANVS) benodigd is, worden beoordeeld.   
Maatregel 
De Wijzigingsprocedure uit het KAM-systeem wordt hierop aangepast en omgezet naar het IMS. 
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Cluster Inrichten Ultimo SB ref.: F1 
Aandachtspunten 
Verslaglegging en structurele trending van veiligheidsgerelateerde incidenten is niet aantoonbaar   
Maatregel 
Het onderhouds- en meldingensysteem Ultimo wordt vernieuwd. Bij de inrichting van dit systeem 
krijgen onderhoudsplanningen, beschikbaarheid, trending en incidenthistorie de volle aandacht. 
Deze maatregel concentreert zich op de functionaliteit van Ultimo (HSE module) waarin de afhan-
deling en evaluatie van incidenten en storingen centraal staat. Het systeem beidt de mogelijk-
heid de afhandeling van incidenten uniform vast te leggen en op basis van historische gegevens 
analyses (trends) uit te voeren. 


 
 
Cluster KPI’s SB ref.: F3 
Aandachtspunten 
Vastleggen hoe KPI’s worden geformuleerd, inclusief doelstelling.  
Maatregel 
De KPI’s van COVRA worden geëvalueerd, geactualiseerd en aangevuld. Doelstellingen, keuze 
voor KPI’s  en procesbeschrijvingen worden gedocumenteerd. De wijze waarop COVRA invulling 
geeft aan KPI’s wordt in IMS geborgd. Uitvoering en evaluatie vindt jaarlijks plaats, in het 1e 
kwartaal. 


 
 
Cluster Radiologische zonering SB ref.: F7 
Aandachtspunten 
De radiologische zone-indeling zoals deze nu binnen COVRA geldt, is in niet in overeenstemming 
met de vigerende wetgeving. 
Maatregel 
De radiologische zone-indeling toetsen aan de huidige regelgeving, inclusief een beschrijving van 
definities en relatie tussen de gehanteerde indelingen. 


 
 
Cluster Updaten veiligheidsanalyses SB ref.: F11 
Aandachtspunten 
Van de begingebeurtenissen van de verschillende veiligheidsanalyses voor de COVRA-gebouwen 
moeten worden getoetst of ze nog steeds van toepassing zijn. 
Maatregel 
Voor het nieuw te bouwen Multifunctioneel Opslag Gebouw (MOG) wordt een veiligheidsanalyse 
gedaan. Mede op basis hiervan wordt beschouwd in welke mate veiligheidsanalyses van de andere 
gebouwen inderdaad dienen te worden geactualiseerd. 


 
 
Cluster Kwaliteitsmetingen & -trending SB ref.: F5 
Aandachtspunten 
Metingen en bemonsteringen incl. trending hiervan moeten worden vastgelegd in het kwaliteits-
systeem. 
Maatregel 
Ten aanzien van kwaliteitsmetingen wordt een monitoringsprotocol inclusief rapportageverplich-
tingen en trending opgesteld. 
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Cluster Mobiele Cementeer Installatie (MCI) SB ref.: F6 
Aandachtspunten 
Op dit moment kan de MCI niet mobiel gebruikt worden. Om dit mogelijk te maken zal er een 
aanvullende veiligheidsbeschouwing ten aanzien van de mobiele functie moeten worden opge-
steld. 
Maatregel 
Voorwaarden stellen waaronder MCI mobiel gebruikt kan worden en deze voorwaarden in de pro-
cedure of SSC beschrijving van de MCI opnemen. 
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5. OVERIGE MAATREGELEN 
De bevindingen, die niet kunnen worden toegewezen aan een lopend project of cluster, 
worden separaat opgepakt. Het gaat om de bevindingen zoals gepresenteerd in bijlage F13 
van de samenvattende beoordeling. 


 Kriticiteitstudie  - Molybdeen 


 
Ref. SB: SF1_D1 
Om met de huidige conservatieve aannames op termijn kriticiteit bij de verwerking van 
molybdeenafval uit te kunnen sluiten, dienen de voorgestelde maatregelen voor kritici-
teitsbeheersing in het AVG te worden uitgevoerd. 
 
Voor bovenstaande bevinding zijn de volgende opeenvolgende maatregelen geformuleerd: 


1. In overleg met betreffende klanten zullen nieuwe afvalspecificaties van de (LEU) 
Molybdeen (Mo)vloeistoffen en een afleveringsprotocol worden opgesteld. In de af-
valspecificaties wordt onder andere een grenswaarde voor splijtstof opgenomen. 


2. De (LEU) Mo-vloeistof wordt geanalyseerd op splijtstof (o.a. de dichtheid). 
3. Deze resultaten worden gebruikt voor een plan voor kriticiteitbeheersing. Hiervoor 


wordt ook een realistische verwachting opgesteld ten aanzien van de Molybdeen 
productie in de toekomst; 


4. In een LMRA Verwerking Continuïteitsplan worden de resultaten van de Molybdeen 
kriticiteitstudie meegenomen. 


 Kwalificaties Programma van Eisen 


 
Ref. SB: SF2-4_D23 
Om zeker te stellen dat de kwalificaties in een Programma van Eisen worden meegenomen 
in de handboeken van een leverancier wordt hiervoor een specifieke stap opgenomen in de 
projectmanagement procedure van COVRA.  


 Beton druksterkte proeven 


 
Ref. SB: SF2-4_D25 
De functionaliteit om betonbatches te linken aan specifieke vaten, die worden opgeslagen 
in het LOG, is opgenomen in RAfAS: het nieuwe afvalregistratiesysteem van COVRA. Van de 
druksterkteproeven van beton die steekproefsgewijs worden gedaan, wordt een admi-
nistratie bijgehouden. De geteste betonbatches zijn terug te herleiden naar betonbatches 
in RAfAS. 


 Internationale Lessons Learned 


 
Ref. SB: SF8-9_D9 
Internationale lessons learned worden door betrokken collega’s beoordeeld op hun waarde 
voor COVRA. Daarnaast vindt er kennisontwikkeling plaats door bv. het raadplegen van 
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internationale databases, de wijze waarop COVRA structureel invulling geeft aan kennisbe-
heer wordt vastgelegd in IMS. 


 Door COVRA geproduceerd radioactief afval 


 
Ref. SB: SF8-9_D10 
Het door COVRA geproduceerde radioactieve afval - bij product van het verwerken van ra-
dioactief afval - wordt ook in het nieuwe afvalregistratiesysteem RAfAS meegenomen. Zo 
kan er op basis van die gegevens meer gericht gewerkt worden aan het minimaliseren hier-
van.  


 Actiepunten ongewenste situaties 


 
Ref. SB: SF14-15_A7 
Om zeker te stellen dat actiepunten naar aanleiding van een gevaarlijke situatie adequaat  
worden opgepakt, wordt dit geformaliseerd als een interne KPI.  


 Markeren volledige terreingrens 


 
Ref. SB: SF14-15_A9 
De terreingrens in het KAM-jaarverslag wordt volledig gemarkeerd inclusief een beschrij-
ving hoe de evaluatie van gemeten waarden plaatsvindt. Deze maatregel heeft wat betreft 
trending een raakvlak met de maatregelen in het cluster Kwaliteitsmetingen en trending. 


 ALARA bij gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen  


 
Ref. SB: SF14-15_A10 
In de risicoanalyses, die onderdeel zijn van procedures en in het werkvergunningensys-
teem, zal het ALARA-principe worden meegenomen voor het bepalen van PBM-
voorschriften. 


 Taken & verantwoordelijkheden Werkgroep Afval Acceptatie (WAA) 


 
Ref. SB: SF1_D11 
De taken en verantwoordelijkheden van de WAA zijn vastgelegd in een IMS document. 


 Kalibraties meetapparatuur 


 
Ref. SB: SF14-15_A8 
Om zeker te stellen dat de kalibraties van meetapparatuur door fabrikanten te herleiden 
zijn naar (inter)nationale standaarden worden de benodigde documenten bij de leveran-
ciers worden opgevraagd. Van alle meetapparatuur bij COVRA zijn certificaten aanwezig 
van fabrikanten en kalibratie-instituten waarin wordt aangegeven aan welke normen de ka-
libratie van de apparatuur voldoet en hoe deze te herleiden zijn naar internationale nor-
men.  
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6. OVERALL PLANNING 
 
Bijlage 1 presenteert de tijdstermijnen behorend bij de maatregelen zoals toegelicht in dit 
plan. Het betreffen de te verwachten doorlooptijden om de maatregelen uit te voeren, 
waarbij in totaal een doorkijk van circa 3 jaar ontstaat. Tevens zijn de beoogde mijlpalen 
opgenomen.  Zoals in Hoofdstuk 2 toegelicht is deze fasering een praktische uitwerking 
waarbij maatregelen met de hoogste veiligheidsimpact als eerste worden opgestart.  
Verscherping van de planning kan gedurende deze periode noodzakelijk zijn indien tijdens 
de uitvoering nadere detaillering van acties blijken. 
 
Er is derhalve voorzien in een jaarlijks rapportagemoment richting toezichthouder ANVS. 
Tenslotte worden maatregelen in relatie tot de wijze waarop invulling is gegeven aan de 
bevindingen uit de 10EVA als geheel vastgelegd in een eindrapport. De afronding van dit 
eindrapport is gepland in Q2 2024. 
 


7. VOORTGANG IMPLEMENTATIEPLAN 


 COVRA Intern 


De implementatie van de 10EVA-maatregelen wordt structureel gevolgd. Iedere 2 maanden 
zal een bijeenkomst van het interdisciplinaire team plaatsvinden waarin de voortgang 
wordt besproken. Om tijdens dit overleg gestructureerd en met de focus op de juiste pun-
ten de stand van zaken te bespreken, is er een uniform voortgangsoverzicht ontwikkeld. 
Hierin wordt naast een algemene status update ook aangegeven waar zich eventuele ri-
sico’s en knelpunten bevinden voor de implementatie van maatregelen. Bovendien is het 
dan mogelijk om de planning en tijdstermijnen verder te verfijnen. 
 
Terugkoppeling over de voortgang van de 10EVA maatregelen zal in het MT plaatsvinden op 
frequente basis (1 maal per kwartaal) door het AH C&Z.   
 


 ANVS 


De verdere afwikkeling en uitvoering van verbetermaatregelen conform dit implementatie 
plan valt onder de reguliere bedrijfsvoering en de reguliere ANVS-vergunningverlening en –
toezichtafdeling. Nadere uitwerking van maatregelen zullen met de betreffende inspecteur 
worden besproken. Bij wijzigingen, zowel inhoudelijk als planmatig, kan de ANVS project-
leider 10EVA betrokken worden. Er is een jaarlijks terugkoppeling aan ANVS voorzien waar-
bij de resultaten van het afgelopen jaar en de vooruitblik naar het komende jaar (incl. 
tijdstermijnen) worden gepresenteerd. Eventuele nieuwe inzichten worden daarbij gemoti-
veerd en onderbouwd. 
 








Veiligheidscore Mijlpaal jan feb mrt apr mei juni juli aug sept okt nov dec jan feb mrt apr mei
Lopende projecten


Integrated Management System (IMS)
Q4 2021*


Actualiseren laboratoriumvorschriften en verifieren normen Q4 2021


I&O, Bedrijfsnoodplan & BNO Oefenplan
Q4 2021


          Bedrijfsnoodplan
Q3 2021


          Incidenten & Ongevallenregeling
Q4 2021


          BNO Oefenplan Q4 2021


Ref. Bijlage SB Clusters


F4 Kriticiteitsstudie 3 Q4 2022


Inventariseren en classificeren Structuren, Systemen en Componenten
3 Q1 2024


1.     a. SSG30 opstellen definitie SSC, definitie Veiligheidsrelevant en nucleaire classificering;


        b. Structuur SSC documenten vaststellen & bepalen van de graded approach;


2.     SSC overzicht(en) opstellen;


3.     SSC overzicht(en) aanvullen met de opties veiligheidsrelevant en beschikbaar;  


4.     Ultimo updaten op basis van stappen 1, 2 en 3;
 


5.     a. Beoordelen huidige onderhoudsplannen en bepalen verder acties;


        b. Oppakken en uitwerken acties stap 5a.


6.     Verouderingsmanagementplan


F8 Stralings RI&E 
3 Q1 2023


F9 Stralingshygiënische voorschriften
3 Q2 2022


F10 Updaten documentatie in lijn met de wijzigingsprocedure B20 - (raakvlak F2 SSC's)
3 Q2 2023


F12 Wijzigingsprocedure B20 in IMS omzetten en implementeren
3 Q4 2021


F1 Inrichten van Ultimo
2 Q1 2022


F3 KPI's
2 Q1 2022


F7 Radiologische zonering 
2 Q2 2022


F11 Updaten van veiligheidsanalyses (incl. toetsen van aannames)
2 Q1 2024


F5 Kwaliteitsmetingen en trending
1 Q3 2023


F6 MCI 1 Q1 2022


Overige losstaande bevindingen.


SF1_D1
Kriticiteitsstudie - Molybdeen 3 Q2 2022


SF2-4_D23
Zeker stellen dat de kwalificaties in een PvE correct verwerkt zijn in de handboeken van de leverancier; 2 Q1 2023


SF2-4_D25
 Resultaten van de druksterkteproeven van vaten in het LOG vastleggen in RAfAS, vervolgens anlayse en trending toepassen


2 Q4 2022
 


SF8-9_D9
Hoe COVRA Internationale lessons learned borgt middels vastleggen proces van kennisbeheer in IMS.


2 Q2 2022


SF8-9_D10
Door COVRA geproduceerd radioactieve afval vastleggen in RAfAS -> vervolgens mogelijke minimlatisatie evalueren


1 Q2 2023


SF14-15_A7
Actiepunten resulterend uit ongewenste situaties zo spoedig mogelijk afhandelen 


1 Q1 2022


SF14-15_A9
Markeer de volledige terreingrens in fig. 1 van het KAM-jaarverslag en beschrijf (duidelijker) hoe de gemeten waarden in de meetpunten 11 
t/m 13 gebruikt worden bij de evaluatie van de terreingrensdoses (GSR Part-3: 3.137c).


1 Q1 2022


SF14-15_A10
In de risicoanalyses voorafgaand aan werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met extra blootstelling als gevolg van langere 
werkduur ten gevolge van het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (GSR Part-3: 3.95e).


1 Q1 2022


SF1_D11
De taken en verantwoordelijkheden van de Werkgroep AfvalAccceptatie zijn niet geborgd in de organisatie;


1


SF14-15_A8
SF14/15 - Stel zeker dat kalibraties van meetapparatuur door fabrikanten te herleiden zijn naar (inter)nationale standaarden (GSR Part 3: 3.38 
sub d).


1
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