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Naar een continu onderzoeksprogramma voor de 
eindberging van radioactief afval
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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
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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
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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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Verkenning van opties en ambities: van sec programma tot virtueel instituut
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Amsterdam | Bogotá | Brighton | Brussels | Frankfurt/Main | Paris | Stockholm | Tallinn | Vienna

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.


