
 

 

 

  

 
 

  

 

ALGEMEEN OVERLEG CIRCULAIRE ECONOMIE  

 

Op 2 december staat een algemeen overleg circulaire economie gepland. De waterschappen geven u graag 

een aantal aandachtspunten mee.  

 

De Taskforce herijking afvalstoffen bracht in oktober 2019 advies uit aan de opdrachtgevers: de Unie van 

Waterschappen en het ministerie van IenW. Het advies gaf oplossingsrichtingen voor het wegnemen van 

belemmeringen in de afvalwetgeving voor de circulaire economie. Overheden en bedrijven lopen tegen 

afvalwet- en regelgeving aan die stamt uit de jaren 70, toen men nog uitging van de gedachte dat een pro-

duct een afvalstof zou worden. 

 

De Unie had duidelijke bedoelingen bij de instelling van de taskforce, nl. onafhankelijk advies over: 

• hoe eventuele belemmeringen voor de circulaire economie in de afvalwetgeving kunnen worden weg-

genomen zonder dat dit leidt tot onaanvaardbare risico’s voor milieu of volksgezondheid.   

• hoe de uitvoeringspraktijk kan worden verbeterd (vergunningverlening, toezicht en handhaving).  

 

Naar aanleiding van het adviesrapport van de taskforce voert de staatssecretaris twee verkenningen uit. 

De eerste verkenning richt zich op de samenhang tussen afvalregelgeving en productregelgeving en on-

derdeel daarvan is een omschrijving van het beschikbare instrumentarium van productregelgeving, hand-

reikingen en rechtsoordelen: individuele bedrijven kunnen bij het ministerie van I&W een rechtsoordeel 

vragen over de vraag of sprake is van een afvalstof of niet. Een dergelijk oordeel heeft een ondersteunend 

karakter en daarmee een niet-juridisch bindend hulpmiddel bij de toepassing van de regelgeving, waar 

geen bezwaar en beroep tegen open staat. De waterschappen merken dat de rechtsoordelen erg lang du-

ren.  

 

Deze eerste verkenning is van groot belang voor waterschappen die grondstoffen uit het afvalwater kun-

nen halen.  

 

Vraag: Zijn de rechtsoordelen de oplossing of is er een ander instrument nodig? Kunnen de rechtsoorde-

len sneller komen en algemener van aard zijn? 

 

De staatssecretaris geeft aan te streven naar een helder en objectief afwegingskader dat duidelijk aan-

geeft welk instrument wanneer wordt ingezet en voor welke reststroom, inclusief een prioriteitenlijst van 

reststromen met circulaire toepassingen.  

 

Vraag: Kan de staatssecretaris aangeven waarom dit afwegingskader zo lang moet duren?  

 

De tweede verkenning richt zich op experimenteerruimte voor een circulaire economie en moet duidelijk-

heid bieden in de huidige mogelijkheden voor experimenteren, knelpunten in kaart brengen en suggesties 

doen voor verbeteringen. De waterschappen wijzen erop, dat er door de taskforce al veel informatie ver-

zameld is. Experimenteren is de weg naar succes!  

 

De verwachting is dat eind dit jaar de resultaten van de twee verkenningen gereed zijn. De waterschappen 

vinden dat wel heel lang duren. Daarnaast zijn inzet en conclusies onduidelijk en dat terwijl de weg naar 

de circulaire economie juist om concrete actiegerichtheid vraagt. Ook gaat Rijkswaterstaat verdiepingsses-

sies organiseren voor omgevingsdiensten. De waterschappen vinden dat een goede zaak. 
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tessa Maas  

06 – 5138 2490 

tmaas@uvw.nl 

 

 

 


