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Van: Postbus NVS
Verzonden: woensdag 21 oktober 2020 18:16
Aan: info@laka.org
Onderwerp: RE: Deelname aan besluitvormingsproces COVRA

Geachte , 

In uw email van 12 oktober 2020 geeft u aan graag te willen vernemen "op welke wijze structureel wordt 
gewaarborgd dat lokale overheden en het publiek de kans krijgen om, overeenkomstig nationale en internationale 
verplichtingen, deel te nemen aan het besluitvormingsproces". Daarbij refereert u terecht  aan richtlijn EURATOM 
2011/70, waarin onder meer staat: "… moeten alle betrokken belanghebbenden, onder meer lokale overheden en 
het publiek, de kans krijgen om, overeenkomstig nationale en internationale verplichtingen, deel te nemen aan 
het besluitvormingsproces". Op welke wijze deelname van betrokken belanghebbenden aan een 
besluitvormingsproces over het beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval in specifieke situaties vorm 
kan krijgen, is niet op voorhand te zeggen. Ik zal daar daarom geen algemene uitspraken over doen. Wel ga ik ter 
illustratie in op de specifieke situatie die u in uw email aan de orde stelt: een presentatie van COVRA in 
november, waarover u via-via vernomen heeft, over een nieuw eindbergingsonderzoeksprogramma. COVRA gaat 
over de organisatie van zijn eigen bijeenkomsten. U kunt aan COVRA vragen of het waar is wat u via-via heeft 
vernomen. Als er inderdaad sprake is van een presentatie in november en u vindt dat u toegang zou moeten 
krijgen tot de betreffende presentatie, dan kunt u dat verzoeken aan COVRA.  
Omdat u in uw mail refereert aan COVRA ben ik zo vrij om uw email en mijn antwoord ter informatie aan COVRA 
te zenden. 

Met vriendelijke groet, 

 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: Stichting Laka <info@laka.org> 
Verzonden: vrijdag 16 oktober 2020 11:55 
Aan:  DGMI @minienw.nl> 
Onderwerp: Re: Deelname aan besluitvormingsproces 

Beste 

Dank alvast voor je reactie, in aanvulling op mijn vorige mail blijkt het dat WISE wel door COVRA is uitgenodigd 
voor de presentatie. 

Met groet, 

On 12-10-2020 14:25, - DGMI wrote:
> Beste
>
> Inmiddels ben ik inderdaad overgegaan naar IenW. Ik heb jouw vraag intern uitgezet. Wij komen daar bij jou 
op terug. 
> 
> Met groet 
> 

> ........................................................................ 
> Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat DGMI / Directie
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> Omgevingsbeleid en Milieurisico’s 
> Adres: Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag Postbus 20901, 2500 EX DEN  
> HAAG 
>   
> Telefoon: +31  
> @minienw.nl 
> 
> 
> 
> -----Oorspronkelijk bericht----- 
> Van: Stichting Laka <info@laka.org> 
> Verzonden: maandag 12 oktober 2020 13:25 
> Aan:  DGMI  
>  
> Onderwerp: Deelname aan besluitvormingsproces 
> 
> Beste  
> 
> In je vorige rol als  hebben we al eens ontmoet. Ik zie nu in een ander traject dat 
jij bent overgegaan naar IenW, dus bij deze de vraag of jij onze vraag bij IenW wilt uitzetten? 
> 
> Via-via krijgen wij namelijk bericht dat de COVRA in november een nieuw eindbergings-onderzoeksprogramma 
zal presenteren. Wij zijn niet uitgenodigd. 
> 
> In richtlijn EURATOM 2011/70 is echter vastgelegd dat: 
> 
> Transparantie is belangrijk bij het beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval. Daarom moet voor een 
doeltreffende voorlichting van het publiek worden gezorgd en moeten alle betrokken belanghebbenden, onder 
meer lokale overheden en het publiek, de kans krijgen om, overeenkomstig nationale en internationale 
verplichtingen, deel te nemen aan het besluitvormingsproces. 
> 
> Zoals je wellicht weet, houdt COVRA ons, en voor zover wij weten, in ieder geval ook Milieudefensie en Wise, 
buiten de deur. 
> 
> Wij zouden van het bevoegd gezag daarom graag vernemen op welke wijze structureel wordt gewaarborgd dat 
lokale overheden en het publiek de kans krijgen om, overeenkomstig nationale en internationale verplichtingen, 
deel te nemen aan het besluitvormingsproces. 
> 
> Dank je, 
> 
>  
> 
> 
 
-- 
https://www.laka.org 
 
stichting Laka                                          Laka foundation 
documentatie- en onderzoeks-                 documentation and research 
centrum kernenergie                            centre on nuclear energy 
Ketelhuisplein 43                                     Ketelhuisplein 43 
1054 RD  Amsterdam                    NL-1054 RD Amsterdam, Netherlands 
tel: 020-6168294                                    tel: +31-20-6168294 
e-mail: info@laka.org                      IBAN: NL54 TRIO 0390 9021 79 
www.twitter.com/LakaNieuws                    www.facebook.com/Stg.Laka 
 
Voor regelmatig nieuws en analyse: kernenergienieuws-subscribe@laka.org 
----------------------------------------------------------------------- 
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Van: info@covra.nl
Verzonden: dinsdag 3 november 2020 17:43
Aan: info@covra.nl
Onderwerp: New submission from Registration

Dear , 

Thank you for registering. We confirm your participation. Please mark your calendar for our seminar 
on Wednesday 4 November 2020 from 10:00 to 15:00 hours. 

The tentative programme for the seminar is: 

Public event 

10:00 Start public event: welcome word 

10:05 Deep Time, the key to the (very) long-term management of our nuclear waste by  

10:40 Geological Disposal: What Next after Half a Century of RD&D by 

11:15 40 years of experience - Rethinking the focus of the programme for safe geological disposal by 

11:45 Summary 

Technical event 

13: 00 Start technical event: welcome word 

13:10 Challenges for coring Dutch poorly indurated clays for research by , COVRA 

13:45 Geological disposal in rock – salt by , COVRA 

14:20 International affairs and cross-cutting topics by , COVRA 

14:50 Conclusions 

15:00 End program 

Shortly before the seminar you will receive detailed instructions by e-mail on how to join. We look forward 
to seeing you at the seminar. 
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Van: @covra.nl>
Verzonden: woensdag 4 november 2020 08:07
Onderwerp: Information on kick-off meeting Dutch research programme on geological disposal 

of radioactive waste

Dear reader, 

You have registered for the kick-off of the Dutch research programme on geological disposal. The online seminar on 4 

November is accessible from 09:45 hours (CET). You can access by clicking on join seminar below. The seminar will start at 

10.00 hours (CET). 

Join seminar 

The password for the meeting is: 

eWZfV8RTB65 

The programme of the seminar can be found here. For this seminar, Webex events will be used and instructions to join the 

seminar can be found here. Please allow some five minutes to set-up webex events on your computer. Note that the 

seminar will be recorded and will be made available to the participants on our website for a month. More information about 

the recorded symposium, including the link and password, will follow shortly after the seminar.  

Kind regards, 

Copyright © 2020 COVRA, All rights reserved.  

You are receiving this email because you opted in via our website. 

Our mailing address is:  

COVRA 

Spanjeweg 1 

Nieuwdorp, Zeeland 4455 TW 

Netherlands 

Add us to your address book 

Want to change how you receive these emails? 

You can update your preferences or unsubscribe from this list. 
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