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Bijlage bij staf ANVS agenda 4 september 2019 Vragen Europese Commissie financiering beheer radioactief afval
Doel memo
Op 1 augustus 2019 heeft de ANVS nieuwe vragen ontvangen van de Eur opese
Commissie. U wordt geïnformeerd ove r de inhoud van de vragen en de aanpak
van de beantwoording.
Inleiding
Eerder bent u geïnformeerd ove r de door de Commissie gestelde
vragen rond de financiering van het beheer van radioactief afva l in Nederland.

10.2.a.

-------

In de beslisnota van 7 februa ri 2019 (ANVS-2019/1046) is de
beantwoording van de tweede set vragen aan u voorgelegd . U heeft ingestemd
met de beantwoording . De antwoorden zijn op 13 maart 2019 verstuurd door de
Permanente Vertegenwoordiging aan de Commissie.

Nieuwe vragen
De Commissie geeft aan dat zij na onderzoek van onze antwoorden van 13 maart
2019 meer informatie nodig heeft om een definitief standpunt te kunnen innemen
over de vraag of de financiering van het beheer van radioactief afva l in Nederland
in overeenstemming is met de staatssteunregels.

10.2.a.

Aanpak
Evena ls bij de twee eerdere sets v ragen wordt de coördinatie voor beantwoording
van deze derde set v ragen gedaan door de ANVS. Bij de beantwoording zullen het
ministerie van Financiën, HBJZ, EZK en COVRA worden betrokken . COVRA wordt
expliciet om input gevraagd.
Met betrokkenen worden begin september procesafspraken gemaakt om tot een
zorgvuldige en afgestemde beantwoording (en daa raan gekoppeld een
rea listische planning) te komen.
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Met de Permanente Vertegenwoordiging zal de ANVS regelmatig contact houden
over de voortgang en lijn van beantwoording.
De beantwoording zal vóór verzending aan de Permante Vertegenwoordiging aan
u voor akkoord worden voorgelegd. De C ommissie stelt geen deadline. De ANVS
streeft ernaar de beantwoording vóór december 2019 aan u voor te leggen.
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