
Herziene voorstel projectplanning (7 april 2020) 

Rapport 
Levering 

versie 1.0 

Bespreking versie 

1.0 

Levering 

versie 2.0 

SF1 Week 17 in 2020 
4 juni 2020 

(week 23) 
Week 25 in 2020 

SF2-4 Week 17 in 2020 
4 juni 2020 

(week 23) 
Week 25 in 2020 

SF5-7 Week 11 in 2020 
21 april 2020 

(week 17) 
Week 19 in 2020 

SF8-9 Week 7 in 2020 
30 maart 2020 

(week 14) 
Week 16 in 2020 

SF10-12 Week 20 in 2020 
18 juni 2020 

(week 25) 
Week 27 in 2020 

SF13 Week 7 in 2020 
30 maart 2020 

(week 14) 
Week 16 in 2020 

SF14-15 Week 11 in 2020 
21 april 2020 

(week 17) 
Week 19 in 2020 

Samenvattende 

beoordeling 
Week 42 in 2020 

30 nov. 2020 

(week 49) 
Week 51 in 2020 

Implementatieplan Week 14 in 2021 
11 mei 2021 

(week 20) 
Week 22 in 2021 

 

Het project kent enkele belangrijke afhankelijkheden die invloed hebben op de 
doorlooptijd: 

 acceptatie van het basisdocument versie E door ANVS voor uitvoering van de 

10EVA. 

 geen aanvullende werkzaamheden komend uit de voortgangsbesprekingen. 

 gebruikelijk doorlooptijd van 6 weken voor de taken van ANVS. Voor SF10-12 is in 

overleg met ANVS een doorlooptijd van 5 weken voorgesteld. 

 het NRG- en COVRA-projectteam voeren de reviewstappen elk in 2 weken uit. 

 bij elke COVRA review is één van de reviewers de COVRA 10EVA security 

projectverantwoordelijke.  

 tijdens de samenvattende beoordeling zal bij het identificeren van de voor te stellen 

maatregelen COVRA 10EVA security projectverantwoordelijke betrokken zijn met 

als doel om samen met de COVRA 10EVA projectverantwoordelijke te zorgen voor 

de interface tussen veiligheid en beveiliging.  

 zo spoedig mogelijke na ontvangst van NRG biedt COVRA het betreffende 

document aan ANVS ter review (in de planning opgenomen met 1 week 

doorlooptijd). 

 acceptatie van Safety Factor rapporten door ANVS voor het vaststellen van 

maatregelen (versie 2.0 van alle cluster Safety Factoren zijn gereed). 



 acceptatie van de voorgestelde maatregelen voor opstellen van het 

implementatieplan (versie 2.0 van de samenvattende beoordeling is gereed). 

 beschikbaarheid van zowel het COVRA projectteam, het ANVS projectteam en het 

NRG projectteam voor de uitvoering. 

 vakantieperiodes als volgt meegenomen: 4 weken in de zomer en 2 weken rond de 

jaarwisseling. 


