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Beste dames en heren,
Hierbij stuur ik u de presentatie die we zojuist bespraken tijdens het EJP-overleg. Zoals gezegd, zijn
de plaatjes eerste gedachten bedoeld voor het starten van een discussie. We zijn net begonnen met
het proces en zullen de aankomende periode verkennende gesprekken voeren met diverse personen
uit het veld om hun inzichten en ideeën te verzamelen en te bekijken welke mogelijkheden er zijn om
gezamenlijk tot een nationaal onderzoeksprogramma te komen.
Bedankt voor uw input en de discussies vandaag. Wordt vervolgd.
Met vriendelijke groeten,

10.2.e
Onderzoeker/Adviseur
Ontwikkeling, Onderzoek & Communicatie
10.2.e
I www.covra.nl

Let op: Het verkrijgen van toegang tot het COVRA complex wijzigt
binnenkort. Raadpleeg uw contactpersoon voor meer informatie.

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.
Bezoekt u COVRA?
Houd er dan rekening mee dat u een geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID kaart of rijbewijs) dient te tonen. Indien u bij de receptie geen geldig
identiteitsbewijs kunt tonen, wordt u geen toegang verleend. Legitimatiebewijzen en toegangspassen van andere organisaties worden niet
geaccepteerd.
This e-mail is confidential and intended solely for the use of the individual(s) to whom it is addressed and may be protected by legal privilege. If
you are not the intended recipient, be advised that you have received this e-mail in error and that any disclosure, use, dissemination, forwarding,
printing or copying of this e-mail is strictly prohibited. COVRA rules out any and every liability resulting from any electronic transmission. If you
have received this e-mail in error, please notify COVRA N.V. by telephone on +31-113-616666.
Are you visiting COVRA?
Keep in mind that you must show identification (passport, ID card or driving license). If you can't show a valid ID at the reception desk access will
be denied. Identity cards and access cards from other organizations will not be accepted.
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Naar een continu onderzoeksprogramma voor de
eindberging van radioactief afval
2.

Juni 2018

Doel van het onderzoeksprogramma voor COVRA
In algemene zin: kennisontwikkeling ten behoeve van de eindberging van radioactief afval
in Nederland
De synthese van deze kennis moet bijdragen aan de periodieke safety en kosten assessment
voor eindberging door COVRA
Meer specifieke doelen:
Technisch en maatschappelijk vertrouwen in langdurig veilig beheer van radioactief afval
vergroten
Kostenschatting en kostenoptimalisatie voor de realisatie en exploitatie van een
eindbergingsfaciliteit
Disposability: verstandige en eindbergingsbestendige afvalverwerkingsprocessen bij COVRA
Kennisinfrastructuur rondom eindberging behouden en versterken (inter- en nationaal)
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Kaders: tijd, duur en middelen
Continu onderzoeksprogramma naar eindberging binnen COVRA (safety cases) met
partners
Synergie met en aansluiting bij de rapportagecyclus van de EC voor het nationaal
programma eindberging van de ANVS, daarom:
Elke 5 jaar syntheserapportage van de kennis in een safety assessment
Elke 10 jaar review van de safety case met nieuwe kennis

COVRA heeft enkele medewerkers beschikbaar voor management en
onderzoeksaansturing richting de safety cases
Publiek-privaat programma: financiering COVRA en publieke en private belanghebbenden
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De weg naar het onderzoeksprogramma
Eerste start gemaakt in mei met traject van ongeveer een jaar
Proces waarbij diverse belanghebbenden worden betrokken
Fase
1

Interne verkenning bij COVRA

2

Externe verkenning met belanghebbenden

3

Analyse verkennende gesprekken en implicaties

4

Bijeenkomsten/aanvullende gesprekken met externe partijen om programma vorm te geven

5
cofinanciering
6

Uitwerken/realiseren organisatievorm, -structuur

7

Uitwerken definitieve vorm onderzoeksprogramma
4
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Onderzoeksvragen staan centraal in onderzoeksprogramma
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10-yrs rolling agenda waaraan betrokkenen zich opnieuw kunnen commiteren
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SC = Safety Case (update)
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Verkenning van opties en ambities: van sec programma tot virtueel instituut
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Over Technopolis Group
Sinds onze oprichting in 1989, is Technopolis Group
hét adviesbureau voor vragen op het gebied van
wetenschap, technologie en innovatie in Europa.
Onze klanten bevinden zich op het snijvlak tussen
overheid, onderzoek, onderwijs en ondernemen. Met
onze gedegen adviezen dragen we bij aan een sterk en
goed geïnformeerd onderzoeks- en innovatiebeleid in
Europa. Dat doen we als internationaal adviesbureau
vanuit negen Europese kantoren en een Latijns
Amerikaans kantoor in Colombia.

Amsterdam | Bogotá | Brighton | Brussels | Frankfurt/Main | Paris | Stockholm | Tallinn | Vienna
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RE: mailadressen ten behoeve van presentatie en verslag
donderdag 21 juni 2018 15:08:53

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
Aanwezig
NRG:
COVRA:
RIVM:
TNO:
TUD:
ANVS:

10.2.e

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.
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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.

Kind regards,
10.2.e
Consultancy & Services

Utrechtseweg 310 B50, 6812 AR ARNHEM
P.O. Box 9034, 6800 ES ARNHEM
THE NETHERLANDS
phone: +31(0) 26 3568588 / +31(0)224 568193

Fax:
mobile:
10.2.e
e-mail
Visit NRG at www.nrg.eu

Nuclear Research & consultancy Group VOF (“NRG”) is registered with the Trade Register of the Dutch
Chamber of Commerce under number 3708215. All instructions accepted and carried out by NRG are subject
to our general terms and conditions. At your request the general terms and conditions will be sent to you. The
information as stated in this communication may not be considered as the execution by NRG of agreed
advisory activities, unless explicitly confirmed as such by NRG. This communication contains confidential
information. If you are not the intended recipient, you may not use, copy and/or disclose any of this
information. Please contact us immediately and delete this communication from your systems.
Please consider the impact on the environment before printing this e-mail

10.2.e
From:
Sent: Wednesday, June 20, 2018 1:54 PM
To:
10.2.e
Subject: mailadressen ten behoeve van presentatie en verslag
Beste

10.2.e

Dank voor jullie aller deelname aan ons overleg van vandaag. Hierbij voor ons allen onze
mailadressen, zodat 10.2.e ons allen de COVRA- presentatie kan mailen, en 10.2.e ons zijn
conceptverslag kan mailen.
Hartelijke groet,
10.2.e
,
Coördinerend beleidsmedewerker
ANVS

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van
berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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