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TERUGGEWONNEN GROND
Tekst Tekst Wendy Braanker en Peter Boorsma | Beeld iStockphoto

Waterschappen werken hard aan plannen
om grondstoffen die
zijn teruggewonnen
uit afvalwater te
verkopen. Helaas zit
wet- en r egelgeving
het op de markt
brengen van deze
grondstoffen regel
matig in de weg.

D

e overheid wil graag dat grondstoffen het liefst allemaal worden teruggewonnen uit
het afvalwater en weer in de keten worden gebracht. Dan gaat het om bijvoorbeeld
cellulosevezels, biogas, bioplastics en stikstof. De grootste kans om op korte termijn vermarkt te worden is er voor het fosfaatrijke struviet. Maar vreemd g
 enoeg
zit vooralsnog de wet- en regelgeving van diezelfde overheid de verkoop van het fosfaat in de
weg. Dat zit zo.
Het struviet, dat wordt gewonnen uit het afvalwaterslib, bevat een hoge concentratie fosfaat
en is daarom zeer geschikt als mest. Maar verkoop kan alleen als een stof ook is toegelaten
als meststof, en dat is vooralsnog niet het geval.
Struviet geldt in Nederland nu als een afvalstof. Consequentie daarvan is dat het t ransport
aan bijzondere regels moet voldoen en dat de afnemers zogenoemde ‘meldingsplicht’
hebben. De vervoerder berekent die extra transportkosten natuurlijk door in de prijs en de
afnemer is niet bereid voor ‘afval’ net zoveel te betalen als voor reguliere mest. Kortom:
door het label ‘afvalstof’ levert struviet veel minder op dan als het een label ‘meststof’ zou
hebben.
DUITSLAND
Struviet dat door waterschappen uit afvalwater gewonnen wordt, wordt nu bestempeld als
afvalstof. Voor de verhandeling en toepassing als meststof moet struviet voldoen aan de
EG-verordening 2003/2003 of aan de Nederlandse Meststoffenwet. De Europese verordening betreft alleen anorganische stoffen (kunstmest), dus is de enige mogelijkheid dat de
minister van Economische Zaken en Landbouw struviet aanwijst als verhandelbare meststof
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in het kader van de Nederlandse wetgeving; dan is het geen afval meer. Die aanwijzing is
in voorbereiding. De Commissie Deskundigen Meststoffenwet heeft vorige jaar geadviseerd
om in het Uitvoeringsbesluit Meststoffen een categorie voor struviet op te nemen, onder de
voorwaarde dat deze een sanitatiestap heeft ondergaan om pathogenen en geneesmiddelen
te verwijderen. Maar de minister heeft hierover nog geen besluit genomen.
In Duitsland is struviet overigens wel erkend als meststof, om de simpele reden dat de
afvalwaterzuiveraars veel eerder waren met het aanvragen van de status. Verkoop het
Nederlandse struviet dan dáár, zou je denken. Kansen te over, want de oosterburen zijn nog
lang niet zover met het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater als wij. Maar dat is te
kort door de bocht. Als iets in Nederland een afvalstof is, blijft het een afvalstof, ook als je het
over de grens brengt. Natuurlijk zijn er Duitse bedrijven het Nederlandse struviet vervolgens
omkatten tot ‘meststof’. Maar die bedrijven zijn niet bereid veel geld neer te tellen voor wat
in Nederland geldt als afval.
AARDAPPELMEELFABRIEK
Er is in Nederland wel struviet dat verkocht wordt als mest. Maar dit komt niet uit de afvalwaterzuiveringsinstallaties, maar uit een aardappelverwerkende fabriek in Oost-Nederland
(zie pagina 12). Dat dit struviet wel is toegelaten, komt omdat het veel homogener is van
samenstelling dan struviet uit het afwaterslib. Bovendien is struviet uit aardappelproceswater minder verontreinigd.
Of de verontreiniging van het afvalwaterstruviet met zware metalen, bacteriën of medicijnresten zo groot is dat het een risico vormt voor mens of milieu, wordt momenteel onder- >
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zocht, onder andere door onderzoeks- en adviesbureau NMI. Projectmanager Laura van
Schöll verwacht niet dat het om dusdanig grote hoeveelheden metaalresten gaat dat dit het
toelaten als meststof in de weg zit. Iedereen verwacht daarom dat de commissie die gaat
over het toelaten van producten tot het Meststoffenbesluit, struviet in de loop van dit jaar zal
erkennen als meststof. Als dat gebeurt, kan het product worden afgezet in Nederland én in
Duitsland. Want als twee landen een stof erkennen, mag deze vrij verhandeld worden tussen
beide landen.
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REACH
Dat wil niet zeggen dat de waterschappen er dan zijn, want ze zullen ook een REACH-
registratie moeten aanvragen. REACH is een Europees registratiesysteem van alle stoffen
die (internationaal) worden verhandeld. Niet alleen de samenstelling moet worden vastgelegd, ook de risico’s voor iedere toepassing en de eventueel benodigde beschermende maatregelen moeten in kaart worden gebracht.
De REACH-verplichtingen staan vermarkting niet in de weg, maar vormen wel een forse
hobbel, omdat onderzoek al gauw 100.000 tot 150.000 euro kan kosten. Bovendien moeten de
waterschappen ervoor zorgen dat de samenstelling van het struviet voldoende constant is.
Verschilt het struviet van een bepaalde rioolwaterzuiveringsinstallatie teveel van het struviet
van overige RWZI’s, dan moet daarvoor een aparte registratie worden aangevraagd.
Ook andere grondstoffen uit afvalwater, zullen een REACH-registratie moeten hebben om
ze op de markt te kunnen brengen. Maar zover is het nog lang niet, want men is nog druk
doende de mogelijkheden van vermarkting van bijvoorbeeld cellulose, alginaat, zwavel, stikstof en kalium te verkennen. Pas als de waterschappen weten welke toepassingen bij welke
afnemers geschikt zijn, wordt duidelijk welke juridische hobbels er nog genomen moeten
worden.
Berenschot is vorig jaar in opdracht van de Unie van Waterschappen en de Stichting Toegepast
Onderzoek Waterbeheer (Stowa) wel met een onderzoek begonnen om meer duidelijkheid te
krijgen over alle juridische haken en ogen van de vermarkting van herwonnen grondstoffen.
Het gaat om afvalstoffenwetgeving, maar ook om aanbestedingen, staatssteun, mededinging en BTW-verplichtingen. De eerste fase – een inventarisatie van de aanwezige kennis
bij waterschappen – is bijna afgerond. Daarna wordt voor de waterschappen een juridische
handreiking opgesteld. Antwoorden op alle mogelijke vragen zal de handleiding echter niet
geven, waarschuwt F
 rederique Minderhoud, voorzitter van de juridische commissie van de
Grondstoffenfabriek. “De vermarkting van CO2, cellulose, alginaat en bioplastics moet nog
verder vorm krijgen. De handreiking geeft een overzicht en schetst de juridische mogelijkheden voor waterschappen om grondstoffen en energie te produceren en te leveren.”
GREEN DEAL
De Unie van Waterschappen (UvW) probeert ondertussen een convenant met de overheid te
sluiten, aldus Rafaël Lazaroms, coördinator klimaat, energie en duurzaamheid van de UvW.
“Waterschappen moeten voldoende ruimte krijgen om ook andere grondstoffen uit afvalwater
terug te winnen en op de markt te brengen.” Wet- en regelgeving blijft volgens hem achter bij
de ontwikkelingen. Hij pleit daarom voor een nieuwe Green Deal, naar voorbeeld van eerdere
afspraken over energiewinning uit afvalwater. In zo’n deal beloven de w
 aterschappen zich in
te spannen zoveel mogelijk grondstoffen uit het afvalwater terug te winnen. In ruil belooft de
overheid onderzoeksgeld beschikbaar te stellen én werk te maken het opheffen van wettelijke belemmeringen. |
Met dank aan: Laura van Schöll (projectmanager bij NMI), Rafaël Lazaroms (Unie van Waterschappen), Maurice
Evers (adviesbureau Lumbricus), André Hammenga (Waterschap Hunze en Aa’s) en Frederique Minderhoud
(Waterschap Rivierenland).

