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Beste allemaal,
In navolging van onze constructieve bespreking gister stuur ik jullie zoals afgesproken mijn korte
weergave.
Bijeenkomst in het kader van het EJP
20 juni 2018
Aanw
NRG:
COVR
RIVM:
TNO:
TUD
ANVS:
COVRA presenteert een voorstel voor het opzetten van een nationaal programma Eindberging.
De presentatie wordt na de bespreking toegestuurd aan betrokkenen.
De presentatie laat zien hoe stakeholders betrokken zouden worden in een bredere programmaopzet om maximale valorisatie van onderzoek te verkrijgen. De kennis rondom de safety case /
safety assessment van eindberging wil COVRA in eigen regie houden. Er volgt een discussie op
basis van deze presentatie. In eerste instantie is er enige verbazing en onduidelijkheid maar het
blijkt dat het initiatief nog niet eerder is gedeeld met de aanwezigen. Men is positief over het
feit dat er wordt nagedacht over de opzet van een programma. De aanwezigen (TUD, TNO,
RIVM en NRG) zien voor zichzelf een belangrijke rol in een nationaal programma eindberging
gezien hun jarenlange ervaring op dit gebied in eerder programma's. Er is een aantal vragen
besproken waar nog geen duidelijk antwoord op is aangezien het een eerste discussievoorstel
is;
Wat is de link met het nationaal afvalplan en hoe ziet de ANVS haar rol en
•
verantwoordelijkheid hierin (voorbeeld klankbordgroep en maatschappelijke
onderzoeksthema's)?
Hoe is de governance van het programma geregeld, welke partij heeft welke rol (Regie
•
COVRA of Samenwerkingsprogramma)?
Hoe wordt het programma gefinancierd (Publiek-privaat, co-financiering, financiering
•
COVRA)?
Hoe zorgen we dat er voldoende objectiviteit en onafhankelijkheid is ingebouwd?
•
De aanwezigen denken graag mee over de opzet van een nationaal programma. COVRA gaat
zelf verder met de uitwerking van het programma. Er volgen interviews met stakeholders maar
het is verder nog niet duidelijk hoe de aanwezige partijen in de programmaopzet zullen worden
betrokken. In een vervolgvergadering zal de voortgang nader worden toegelicht.
Tot slot is nog gesproken over de lijst met ingediende EU projecten met bijbehorende
budgetten. Nog niet alle betrokkenen hadden kans gezien deze lijst door te nemen. De tijd
dringt omdat NRG-projecten worden teruggetrokken als er geen co-financiering meer vanuit
COVRA beschikbaar is. COVRA zal binnen 2 weken met een reactie komen.
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