ALGEMEEN OVERLEG CIRCULAIRE ECONOMIE
Op 15 oktober staat een algemeen overleg met de staatssecretaris van I&W gepland over de circulaire economie. Het doel van de circulaire economie is hergebruik mogelijk te maken. Waterschappen kunnen hier
een substantiële bijdrage aan leveren door (schaarse) stoffen terug te winnen uit het afvalwater en het watersysteem. Maar circulaire economie is breder, het gaat ook om circulair inkopen en aanbesteden. Daarom
hebben de waterschappen enkele aandachtspunten.
TASKFORCE HERIJKING AFVALSTOFFEN
Waterschappen zijn koplopers op het gebied van het terugwinnen van (schaarse) grondstoffen uit afvalwater zoals struviet, cellulose, Kaumera en bioplastics. Daarnaast worden mogelijkheden onderzocht voor het
hergebruik van gezuiverd water. Dit doen waterschappen binnen het samenwerkingsverband van Energieen Grondstoffenfabrieken. Omdat de waterschappen bij hun circulaire ambities belemmeringen ondervinden is in augustus 2018 de Taskforce Herijking Afvalstoffen (THA) van start gegaan om in september 2019
een adviesrapport op te leveren. De opdracht aan de THA was om belemmeringen in de afvalwet- en regelgeving en de uitvoering ervan (vergunningverlening, toezicht, handhaving) te analyseren en voorstellen te
doen voor oplossingen, met oog voor kaders van de Europese afvalregelgeving en risico’s voor de volksgezondheid en het milieu.
De Unie van Waterschappen is blij met het rapport van de Taskforce en kan ik hoofdlijnen instemmen met
de voorgestelde oplossingen. Er moet nu echt iets worden gedaan met de aanbevelingen. Zo moet het begrip ‘afval’ in de (Europese) regelgeving veranderd worden en de uitvoeringspraktijk worden verbeterd. De
Taskforce pleit voor een centrale regie, net zoals bij de energietransitie. Met kaders gesteld door het Rijk en
daarna een regierol voor bijvoorbeeld de provincies.
Waterschappen zoeken naar een markt voor de grondstoffen die ze uit rioolwater winnen. Omdat het aanpassen van de afvalwetgeving tijd kost, pleiten de waterschappen voor een snellere afhandeling van rechtsoordelen waardoor specifieke stoffen de afvalstatus verliezen. Voor struviet is dit rechtsoordeel nu bijna
klaar, maar dat heeft veel tijd gekost. En er zijn nog veel meer stoffen die we nu nog niet in kunnen zetten
op weg naar een circulaire economie. De Taskforce vindt dat vergunningverlenende instanties met een positieve bril moeten kijken naar mogelijkheden voor experimenten. Waterschappen zijn zeer innovatief op
dit gebied en we moedigen dit ook aan.

Vragen:
1. Is de staatssecretaris bereid om op korte termijn een actieplan naar aanleiding van het advies van
de THA op te stellen en ten uitvoer te brengen?
2. Wat gaat de staatsecretaris doen om te zorgen dat er een versnelling plaatsvindt op het gebied van
circulaire economie?
3. Wat gaat de staatsecretaris doen om te zorgen dat er een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid
wordt gevoeld om de circulaire economie en specifiek de belemmeringen, die de THA blootlegt, aan
te pakken?
DUURZAAM OPDRACHTGEVERSCHAP
De waterschappen zetten jaarlijks meer dan 2 miljard euro in de markt. 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.
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De waterschappen vinden het verduurzamen van projecten en programma’s belangrijk. Daarom hebben de
waterschappen in 2016 het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en in 2017 ook de Green Deal
Duurzaam GWW 2.0 getekend, waarin de ambitie is geformuleerd dat duurzaamheid in 2020 een integraal
onderdeel is binnen alle infrastructurele waterschapsprojecten en programma’s.
De waterschappen, gemeenten en provincies doen dit jaar ervaring op met CO2-schaduwprijzen in inkoopen aanbestedingsprojecten. In pilotprojecten wordt de CO2-impact van geoffreerde producten, diensten of
werken meegewogen in de keuze voor de beste aanbieding, bijvoorbeeld door deze fictief mee te rekenen
in de prijs. Op dit moment worden CO2-schaduwprijzen nog beperkt toegepast, met name in de sector GWW
en bouwsector. Er zijn echter veel kansen om deze systematiek breder toe te passen.
VNG, IPO, Unie van Waterschappen en Klimaatverbond Nederland werken samen met het ministerie van
I&W en de andere betrokken partijen op dit moment aan een plan voor 2020 en de jaren daarna. Zij hopen
hierbij financiële ondersteuning te kunnen blijven ontvangen en om zo in gezamenlijkheid uitvoering te geven aan de ambities, doelstellingen en afspraken uit het Grondstoffen- en het Klimaatakkoord.

Vraag: Is de staatssecretaris bereid om ook voor de komende jaren geld uit te trekken voor het project CO2schaduwprijzen?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ilona Elfferich-Rodenburg
Telefoon: 06 – 12 46 39 23 of e-mail: irodenburg@uvw.nl

