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Conform de toezegging in het Algemeen Overleg van 12 februari 2013
inzake informatievoorziening over Europese besluitvorming (Kamerstuk
22 112, nr. 1581) treft u bijgaand de reactie van het kabinet aan op de EU
consultatie over beleidsopties voor het optimaliseren van water
hergebruik1.
Via deze consultatie wil de Europese Commissie verkennen welke
instrumenten zij kan inzetten om hergebruik van water te bevorderen. De
resultaten van de consultatie zal de Europese Commissie gebruiken bij de
invoering van instrumenten op Europees niveau, wat is gepland aan het
einde van 2015.
Nederland is voorstander van een efficiënt waterbeheer. Hergebruik van
gezuiverd afvalwater in de landbouw en de industrie is hier onderdeel
van. Nederland steunt initiatieven van de Europese Commissie om de
bekendheid van de mogelijkheden voor hergebruik van water te
vergroten.
In de consultatie heeft Nederland verder aangegeven geen voorstander te
zijn van EU regulering op dit onderwerp, zoals via bindende voorwaarden
voor een minimaal her te gebruiken hoeveelheid water. Indien de
Europese Commissie wil werken met kwaliteitsstandaarden, waar water
minimaal aan moet voldoen alvorens het hergebruikt mag worden, is het
voor Nederland essentieel dat er aangesloten wordt op reeds bestaande
internationale standaarden, en dat de standaarden enkel gelden voor
sectoren waarvoor kwaliteitseisen echt nodig zijn. Nederland is er geen
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voorstander van dat standaarden exportbarrières opwerpen en wil
voorkomwen dat regelgeving innovatieve oplossingen voor hergebruik
van water door de landbouw en de industrie in de weg staat.
De Minister van Infrastructuur en Milieu,
M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
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