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Geachte heer , 

Op 30 oktober 2019 hebben wij van u het basisdocument 10EVA versie D 
ontvangen. In deze versie heeft u het toetsingskader, het referentiekader en de 
planning aangepast. Deze wijzigingen zijn naar aanleiding van gesprekken met de 
ANVS over het basisdocument 10EVA versie C uitgevoerd. U heeft daarnaast 
gevraagd om een verlenging van de afrondingstermijn naar 1 juli 2021. 

Tijdens de eerdergenoemde gesprekken is aangegeven dat met de planning van 
versie C de COVRA in overtreding zou komen met de vergunningsvoorschriften 
C.32 en C.33. De afrondingsdatum van de 10EVA is namelijk volgens de 
voorschriften 31 december 2019. U zou volgens versie C deze datum met 
meerdere maanden overschrijden. In de vernieuwde en gedetailleerde planning 
zoals opgenomen in H3.3 van versie D heeft u de data van oplevering van de 
Safety Factor rapporten en de samenvattende beoordeling met — 6 tot 12 
maanden verlengd. Daarnaast heeft u gevraagd om een verlenging van de 
afrondingstermijn waarin ook de oplevering van het implementatieplan is 
opgenomen. 
De totstandkoming van het basisdocument 10EVA heeft veel tijd gekost, waarbij 
meerdere vruchtbare gesprekken zijn gevoerd over de juiste invulling van de 
10EVA en Safety Factor rapporten. Ik hecht veel waarde aan een goede uitvoering 
van de 10EVA, daarom ga ik akkoord met de door u voorgestelde planning in 
versie D in paragraaf 3.3 "Planning", met dien verstande dat door de ANVS strikt 
aan deze planning vastgehouden zal worden. Indien de vernieuwde planning niet 
gevolgd wordt, zal door de ANVS worden gehandhaafd. 

In de gesprekken is ook gesproken over het toetsingskader en het 
referentiekader. Aan de hand van deze gesprekken is het toetsingskader en het 
referentiekader aangepast. Ik ga akkoord met het aangepaste toetsingskader en 
referentiekader, waarbij de volgende opmerkingen in acht genomen dienen te 
worden: 

Bij het vergelijken van de referentiekaders van versie C en D is naar voren 
gekomen dat enkele documenten uit het referentiekader van een Safety 
Factor zijn gehaald. Enkele documenten zijn daarbij wel in het 
referentiekader van een andere Safety Factor opgenomen. De ANVS kan 
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bij haar beoordeling van een Safety Factor rapport gebruik maken van alle 
documenten in het referentiekader. 
Voor Safety Factor 1 is het document GS-G-3.3 "The Management System 
for the Processing, Handling and Storage of Radioactive Waste" uit het 
referentiekader verdwenen. Annex 3 "Characteristics of waste products 
that are important to safety and environmental protection" van dit 
document dient meegenomen te worden in de evaluatie en is dus 
onderdeel van het referentiekader voor Safety Factor 1. 
Uit de beoordeling van het aangepaste referentiekader is gebleken dat het 
document GSG-8 meer gericht is op het wettelijk kader en minder op de 
praktische toepassing. Om deze reden dient COVRA het IAEA-document 
SRS-64 "Programmes and Systems for Source and Environmental 
Radiation Monitoring" in het referentiekader voor Safety Factoren 14 en 15 
op te nemen. 

Volgens artikel 3 lid 4 van de Regeling beveiliging nucleaire inrichtingen en 
splijtstoffen moeten de beveiligingsmaatregelen en nucleaire 
veiligheidsmaatregelen elkaar complementeren en versterken. Gelet hierop en 
kijkende naar de projectorganisatie van de 10EVA, ontbreekt de rol van security. 
Deze rol wil ik graag terugzien in de projectorganisatie zodat bovenstaand artikel 
van de Regeling is geborgd. U dient binnen twee weken na dagtekening van deze 
brief een aangepaste projectorganisatie voor te leggen aan de ANVS, waarin de 
rollen en samenwerking tussen nucleaire veiligheid en security duidelijk naar 
voren komen. 

Tot slot wil ik vermelden dat de volgende 10EVA (nucleaire veiligheid en security) 
over de periode 2019 — 2028 zal gaan. Het basisdocument voor deze 10EVA dient 
u tijdig in 2028 op te leveren, zodat deze voor aanvang van de 10EVA op 1 januari 
2029 al goedgekeurd kan zijn. 

Hoogachtend, 
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