COMMISSIEDEBAT CIRCULAIRE ECONOMIE 11 MEI 2022

Het ministerie is gestart met de voorbereidingen
voor specifieke ministeriële regelingen om er
voor te zorgen dat struviet en cellulose niet meer
worden aangemerkt als afval. Daarmee kunnen
de waterschappen verder geholpen worden,
maar dit mag niet zolang gaan duren, bijna 6
jaar, als de procedure voor het rechtsoordeel1. Er
zijn nog 16 andere grondstoffen die deze ‘einde
afvalstatus’ nodig hebben. De doelen van het
programma ‘Nederland circulair in 2050’ moeten
gehaald worden en daarvoor is een hoger tempo
noodzakelijk.

Hoe gaat het kabinet meer tempo maken zodat de doelen van Nederland circulair in 2050
gehaald worden?
Op 11 mei staat in de Tweede Kamer een Commissiedebat Circulaire Economie gepland. De
waterschappen brengen graag een aantal punten onder uw aandacht.
Waterschappen zijn al jaren actief in het terugwinnen van grondstoffen en energie uit het rioolwater. De waterschappen zien rioolwater allang
niet meer als afval, maar als bron van grondstoffen en energie. Zo winnen de waterschappen 18
verschillende grondstoffen uit dit water terug zoals cellulose, fosfaat, bioplastics & vetzuren, Kaumera en biomassa.
Om hergebruik van afvalstoffen te bevorderen zit
in veel gevallen wet- en regelgeving in de weg. De
waterschappen lopen tegen afvalwet- en regelgeving aan die stamt uit de jaren 70, toen men nog
uitging van de gedachte dat een product een afvalstof zou worden.
De waterschappen willen af van het stempel
‘afval’ voor de reststromen van de rioolwaterzuiveringen

1

Bedrijven kunnen bij IenW een rechtsoordeel vragen over
de vraag of er sprake is van een afvalstof of niet. Zo’n oordeel
heeft een ondersteunend karakter. Het is daarmee een nietjuridisch bindend hulpmiddel bij de toepassing van de

Waterschappen hebben meer rechtszekerheid
nodig dan hun eigen oordeel dat iets geen afval
meer is. Als bestuurders miljoenen euro’s gemeenschapsgeld gaan inzetten voor grondstofterugwinning moet wel duidelijk zijn dat deze
grondstof niet als afval wordt gezien door de
handhavers.

Ziet de staatssecretaris ook dat er een
nieuwe balans nodig is tussen verschillende
ambities: enerzijds bescherming van mens
en milieu en anderzijds de doelen van circulariteit?
De waterschappen zien graag meer regie vanuit
het Rijk op de transitie naar een circulaire economie en budget voor het versnellen van circulariteit. Dat budget kan gebruikt worden voor het stimuleren van regionale samenwerking en kennisverspreiding.
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regelgeving waar geen bezwaar en beroep tegen open staat.
De waterschappen merken dat de rechtsoordelen erg lang
duren.
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