ALGEMEEN OVERLEG CIRCULAIRE ECONOMIE
Op 6 september staat een algemeen overleg met de staatssecretaris van I&W gepland 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. Daarom hebben de waterschappen enkele aandachtspunten.
TASKFORCE HERIJKING AFVALSTOFFEN
De waterschappen hebben in reactie op de in de transitieagenda’s genoemde Taskforce Herijking Afvalstoffen het initiatief genomen om een dergelijke Taskforce van de grond te krijgen. Meer dan 40 organisaties hebben zich aangemeld die willen deelnemen aan deze Taskforce. Samen met de partners (waaronder
IPO, VNO-NCW, ILT) en onder leiding van Winnie Sorgdrager willen de waterschappen de belemmeringen
in nationale wet- en regelgeving in beeld brengen en een advies aan de staatssecretaris uitbrengen hoe
deze aan te passen. De waterschappen zouden graag zien dat het ministerie van I&W volwaardig in de
Taskforce participeert, (juridische) kennis beschikbaar stelt en de uitkomsten oppakt.

Vraag: Is de staatssecretaris daartoe bereid? En wil zij de Kamer op regelmatige basis informeren over de
voortgang van de Taskforce?

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 Grond-, weg- en waterbouw (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/circulair inkopen en aanbesteden. 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 (structureel) nauw samen
met de Rijksoverheid, provincies en gemeenten. De waterschappen lopen tegen capaciteitsproblemen en
kennisvragen aan. Het is van belang dat er structurele (financiële) ondersteuning komt, voortbordurend
op wat in 2018 gang is gezet voor de ‘leernetwerken en pilots’. Deze ondersteuning moet op een duurzame manier verbonden worden met het traject Beter Aanbesteden van het Ministerie van EZK.

Vraag: Is de staatssecretaris bereid structureel ondersteuning te bieden aan de leernetwerken en pilots?
Hoe zorgt de staatssecretaris daarbij voor een verbinding tussen het MVI traject van IenW en het traject
Beter Aanbesteden van EZK?

MICROPLASTICS
Waterschappen kunnen biologisch afbreekbaar (biodegradable) plastic maken van het slib uit rioolwater.
Hiervoor is inmiddels een succesvolle pilot uitgevoerd waarbij de markt enthousiast is over het geproduceerde materiaal. De volgende stap is om voldoende product te maken zodat de markt kan onderzoeken
voor welke producten dit een goede grondstof is. Hiervoor is een demo nodig waarvan de investeringskosten het budget van de participerende waterschappen overstijgen. Een ondersteunende bijdrage van het
Rijk kan hierbij helpen.

Vraag: Is de staatssecretaris bereid om met de waterschappen te kijken naar financiële middelen uit de
Klimaatenvelop om de demo te kunnen realiseren?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ilona Elfferich-Rodenburg
Telefoon: 06 – 12 46 39 23 of e-mail: irodenburg@uvw.nl

