ALGEMEEN OVERLEG CIRCULAIRE ECONOMIE
Op 15 maart spreekt u met de staatssecretaris van I&W over de circulaire economie. Circulaire economie
is voor de waterschappen een belangrijk onderwerp, onder andere vanwege de activiteiten van waterschappen om grondstoffen terug te winnen uit het afvalwater en het watersysteem. Maar circulaire economie is breder dan alleen dit. Voor het AO willen de waterschappen u onderstaande aandachtspunten
meegeven.
GRONDSTOFFEN
Op 15 januari heeft de staatssecretaris de transitieagenda’s vanuit het Grondstoffenakkoord ontvangen.
Uit een aantal van deze agenda’s blijkt dat de huidige regelgeving niet goed is ingericht op de circulaire
economie, waardoor te veel herbruikbare grondstoffen en materialen onbenut blijven. Het is voor waterschappen, om grondstoffen uit afvalwater terug te winnen, noodzakelijk dat niet de afkomst, maar de toepassing van teruggewonnen grondstoffen leidend is in de regelgeving. Die moet hierop worden aangepast.
Daarom hebben waterschappen in het Grondstoffenakkoord een eerste aanzet gegeven voor een taskforce Herijking Afvalstoffen. Inmiddels hebben zich al meer dan 40 organisaties aangemeld die willen deelnemen aan deze Taskforce, in het kernteam of in één van de werkgroepen.
Wij willen dat de Taskforce in beeld brengt welke knelpunten in regelgeving, toezicht en handhaving circulaire innovaties en ontwikkelingen in de weg staan en hoe deze kunnen worden weggenomen. Daarbij
heeft het Rijk een grote verantwoordelijkheid, aangezien het veelal Rijksregelgeving betreft.

Vraag: Neemt de staatssecretaris het advies uit de transitieagenda’s tot instelling van een Taskforce over?

CIRCULAIR INKOPEN EN AANBESTEDEN
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) is een instrument dat waterschappen en andere overheden
helpt om duurzaamheidsambities te realiseren, zoals de overgang naar een circulaire economie en een
toekomstbestendig energie- en klimaatbeleid. De waterschappen vinden het verduurzamen van projecten
en programma’s belangrijk. Daarom hebben de waterschappen naast het Manifest MVI ook de Green Deal
Duurzaam GWW 2.0 getekend, waarin de ambitie is geformuleerd dat duurzaamheid in 2020 een integraal
onderdeel is van alle infrastructurele projecten. Daarmee is duurzaam GWW een aanpak die ondersteunend is aan MVI. Het is belangrijk dat overheden hierin ervaring en kennis op doen en daarbij de opgedane kennis en ervaring beschikbaar stellen voor volgende projecten en andere organisaties. Graag werken
wij hierbij nauw samen met de Rijksoverheid, provincies en gemeenten.
ZWERFAFVAL
Waterschappen worden geconfronteerd met veel zwerfafval in beken, kanalen en meren. Een deel van dit
afval bestaat uit wegwerpverpakkingen voor dranken, zoals blikjes en PET-flessen. Statiegeld op deze verpakkingen zou helpen om de hoeveelheid zwerfafval te verminderen. Een groot aantal waterschappen
heeft daarom ook de oproep getekend voor een verplichting van statiegeld op blikjes en (kleine) PETflessen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ilona Elfferich-Rodenburg
Telefoon: 06 – 12 46 39 23 of e-mail: irodenburg@uvw.nl

