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Datum 	21 APR 2021 
Betreft 	Beoordeling Samenvattende Beoordeling 10EVA versie 2 

Geachte heer , 

Op 24 maart 2021 heeft de ANVS van u de tweede versie van de samenvattende 
beoordeling van de 10EVA COVRA met kenmerk 21042 ter beoordeling ontvangen. 
De grondslag voor deze beoordeling is voorschrift C.33 van uw Kew-vergunning. 

Deze revisie volgt op een eerder door u aangeboden versie van dit document 
waarop de ANVS per brief met als kenmerk ANVS-2021/2666 een aantal 
opmerkingen zijn gemaakt. 

In de tweede versie zijn de eerder gemaakte opmerkingen van de ANVS onvolledig 
ingevuld. Dit betreft vooral de toonzetting van het document. Inhoudelijk is de 
ANVS akkoord met de evaluatie, alsook met de verbetermaatregelen die eruit 
voort zijn gekomen. 

Om de continuïteit van het proces niet te verstoren stemt de ANVS daarom in met 
deze versie van het eindrapport maar verbindt hier wel de volgende voorwaarden 
aan voor in de rest van het proces (het implementatieplan en verder). 
De ANVS verwacht: 

• Consistent gebruik van de oorspronkelijke terminologie van de resultaten 
van de veiligheidsfactorevaluaties: afwijkingen en aanbevelingen. 

• In het implementatieplan voor alle afwijkingen verbetermaatregelen om 
deze op te heffen. 

• Een duidelijke opvolging van alle gestelde aanbevelingen en toelichting 
daar waar geen concrete actie volgt. 

Om u de gelegenheid te geven deze voorwaarden als uitganspunt te nemen in het 
implementatieplan verplaatst de ANVS de in het basisdocument overeengekomen 
uiterlijke datum voor het opsturen van de eerste versie van het implementatieplan 
naar 26 april 2021. Dit zoals eerder per mail d.d. 9 april aan u gecommuniceerd. 

De houding van COVRA geeft ANVS reden om te twijfelen of er in voldoende mate 
wordt voldaan aan de verplichting van COVRA tot het bevorderen van een hoog 
niveau van veiligheidscultuur in alle leiderschapslagen (Rnvk artikel 8, lid 2.c 2°). 
De ANVS zal hier dan ook aandacht aan besteden in haar toezicht de komende 
tijd. 
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Mocht u vragen hebben naar aanleiding van de beoordeling, dan kunt u contact 
opnemen met de aangegeven contactpersoon. 

Hoogachtend, 

DE AUTORITEIT NUCLEAIRE VEILIGHEID EN STRALINGSBESCHERMING, 
namens deze, 

afdelingshoofd 
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