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Geachte mevrouw Mansveld, 

Graag geven wij hierbij onze reactie op het advies van de Commissie Deskundigen Meststoffen 
(CDM) inzake de opname van struviet als meststof in het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet. 
Wij pleiten voor een spoedige aanpassing van dit besluit, zoals voorgesteld door de CDM, en 
zijn graag bereid om u desgewenst te voorzien van eventueel nog benodigde informatie. 

In het kader van Green Deal en het Ketenakkoord Fosfaatkringloop hebben wij met u afspraken 
gemaakt over terugwinning van fosfaat uit rioolwater. De waterschappen verwijderen op grond 
van hun zuiveringstaak al veel langer fosfaat uit het rioolwater, maar zij gaan het fosfaat nu ook 
terugwinnen voor hergebruik en afzet aan de markt met de bedoeling om de fosfaatkringloop 
zoveel mogelijk te sluiten. Dit past in onze visie op een verdere verduurzaming van de afvalwa-
terketen en sluit aan bij het Rijksbeleid voor de ontwikkeling van een circulaire economie. 
Wij voelen ons in onze ambities ook gesteund door de recente brief van Minister Schultz-Van 
Haegen aan de Tweede Kamer, waarin zij - met het oog op de wettelijke taken van de water-
schappen - aangeeft geen wettelijke belemmeringen te zien bij de levering van duurzame 
energie en grondstoffen aan derden (brief van 26 april 2013). 

In de genoemde convenanten is afgesproken dat wij in 2015 drie tot vijf terugwinlocaties voor 
fosfaat zullen realiseren. De waterschappen zijn hiermee voortvarend aan de slag gegaan en 
doen hiervoor momenteel de nodige investeringen. De eerste fosfaatfabrieken zijn al in werking 
gesteld. Wij venwachten dat in 2015 op een tiental rioolwaterzuiveringslocaties bij elkaar zo'n 
1.000 ton P zal worden teruggewonnen. ^ Het Rijk heeft toegezegd zich in te spannen om juridi-
sche belemmeringen op te lossen. 

Zie de brief van het Nutriëntenplatform van 22 februari 2013 aan Staatssecretaris W. Mansveld over de 
stand van zaken van de uitvoering Ketenakkoord Fosfaat 
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Eén van de belemmeringen die de waterschappen - en ook andere private partijen - in de 
praktijk ervaren zijn de jundische beperkingen bij de afzet van struviet, omdat de Nederlandse 
wet- en regelgeving de toepassing van struviet als meststof in de landbouw niet toestaat. De 
waterschappen zijn hierdoor genoodzaakt om afzetmogelijkheden in het buitenland te zoeken, 
bijvoorbeeld in Duitsland, waar toepassing in de landbouw wel mogelijk is. Het begrip afval is in 
de Europese en nationale wet- en regelgeving terecht aan herziening onderhevig. De groene 
fosfaten die de waterschappen uit het rioolwater willen halen, verdienen naar onze mening niet 
de status van afval. 

De Commissie Deskundigen Meststoffen (CDM) heeft in de afgelopen twee jaar onderzoek uit-
gevoerd naar de mogelijkheden om struviet als meststof op te nemen in de regelgeving en re-
centelijk hierover advies uitgebracht. Wij zijn verheugd met het verschijnen van het rapport en 
onderschrijven de conclusies van het onderzoek. Het belang van een aanpassing van deze re-
gelgeving is ook erkend in uw brief van 5 maart jl. aan de Tweede Kamer over de voortgang 
van de uitvoering Ketenakkoord Fosfaatkringloop. 

Wezenlijk daarbij is voor ons de aanbeveling van het CDM om in het Meststoffenbesluit één ca-
tegorie van fosfaathoudende mineralen (struviet) op te nemen en daarbij geen onderscheid te 
maken naar de oorsprong, maar uit te gaan van dezelfde, objectieve criteria gericht op werk-
zaamheid en milieueffecten. De STOWA, het kennisinstituut van de waterschappen, heeft al 
eerder onderzoek gedaan naar de diverse mogelijkheden van de winning van struviet uit riool-
water en de toepassing daarvan in de landbouw. In een vervolgonderzoek is de waterschaps-
sector graag bereid om desgewenst op korte termijn nadere analyses uitvoeren, bijvoorbeeld 
naar de eventuele aanwezigheid van pathogenen. Hierover vindt reeds ambtelijke afstemming 
plaats tussen het ministerie van EZ, Unie van Waterschappen en STOWA. 

Wij verzoeken u om een spoedige aanpassing van de regelgeving, zoals voorgesteld door de 
CDM en zijn graag bereid om door middel van onderzoek te voorzien in eventueel nog ontbre-
kende gegevens. Tevens vragen wij u om in het kader van de aanpassing van Europese regel-
geving eenzelfde standpunt in te nemen ten aanzien van struviet uit rioolwater, m.n. bij de 
actuele aanpassing van de Fertilizer Directive. 

Deze brief hebben wij tevens verzonden het Ministerie van Economische Zaken, geadresseerd 
aan Staatssecretaris mevrouw S.A.M. Dijksma. 

Hoogachtend, 

Mr. drs. P.C.G. Glas 
Voorzitter Unie van Waterschappen 


