
Wastewater governance

1. De taak
De financiering van teruggewonnen water houdt in dat kapitaal voor de waterterugwinningsinstallatie moet worden
verstrekt dat kan variëren van 40 tot 270 EUR/m3/dag. De kapitaalbehoeften zijn afhankelijk van het afvalwater dat
afkomstig is van stedelijke RWZI’s, de omvang van de installatie, de technologie en de vereiste kwaliteit van het
effluent.
Naast de kapitaalkosten kunnen de operationele kosten tussen 0,08 en 0,23 EUR/m3 bedragen, naar schatting aan
de ingang van de waterzuiveringsinstallatie. Bovendien moet het teruggewonnen water worden opgeslagen,
vervoerd en gedistribueerd. Deze logistieke kosten variëren naargelang de vereiste opslagcapaciteit, afstand en
pomphoogte (specifiek te kwantificeren voor elke locatie). De uiteindelijke kostprijs van het gezuiverde water op het
landbouwbedrijf kan variëren van 0,25 tot 0,50 EUR/m3. Over de verdeling van de kapitaal-, behandelings- en
logistieke kosten moet door alle belanghebbenden overeenstemming worden bereikt. Sommige landen of regio's zijn
van mening dat de behandeling van stedelijk water in het milieu moet terugvloeien met een kwaliteitsniveau dat
gelijk is aan dat van het onttrokken water. Wanneer voor deze beleidsoptie wordt gekozen, moet de stedelijke
gebruiker de tertiaire behandeling voor zijn rekening nemen.
De resterende kosten moeten worden gedekt door de eindgebruikers (landbouwers), die deze kosten op zich kunnen
nemen wanneer het inkomen van de gewassen voldoende is om de waterkosten op zich te nemen.

2. Financiering van hergebruik van afvalwater
De aanleg van infrastructuur kan worden gesubsidieerd door verschillende overheidsniveaus Europese fondsen
(Feder, Feeder, Cohesion), nationale, regionale, of lokale middelen. De investering moet worden aangevuld met
gebruikersfondsen die kunnen worden gefinancierd door openbare of particuliere financiële instellingen.
De bouw en de behandeling kunnen worden gefinancierd door de plaatselijke overheid, die de stedelijke cyclus met
een geïntegreerde aanpak zou moeten beheren door de risico's van verontreiniging te verminderen en daardoor de
behandelingskosten en -risico's te verlagen.
Als de installatie eenmaal is gebouwd, moeten de kosten van de dagelijkse behandeling, met inbegrip van de
risicobewaking, door de lokale overheid worden gedragen en in de stedelijke watertarieven worden doorberekend,
indien het wettelijk kader ervan uitgaat dat de verplichting binnen de stedelijke cyclus valt. In andere gevallen
moeten zij door de gebruikers worden gedragen.
Opslag- en transportkosten moeten door de landbouwers worden gedekt, met of zonder overheidssteun. Dit kan
beter worden bereikt als de landbouwers werken via landbouwverenigingen die direct of indirect (met de steun van
gespecialiseerde bedrijven) het beheer van het teruggewonnen water voeren.
In deze context kunnen watergebruikersverenigingen, die in het algemeen verantwoordelijk zijn voor het beheer van
de watervoorziening aan landbouwbedrijven en voor de kostendekking via interne watertarieven, een strategische
rol spelen (maar zij kunnen ook worden aangevuld door publiek-private consortia). In ieder geval moeten alle kosten
van de terugwinningsinstallaties tot aan de landbouwbedrijven worden gedekt door middel van tarieven voor
irrigatiewater onder welomschreven gecontroleerde prijzen.

SUWANU EUROPE is een H2020-project dat tot doel heeft de doeltreffende uitwisseling van kennis,
ervaring en vaardigheden tussen praktijkmensen en relevante actoren over het gebruik van
teruggewonnen water in de landbouw te bevorderen. Deze beleidsnota's maken deel uit van in
totaal 4 factsheets die erop gericht zijn de geïdentificeerde uitdagingen/belemmeringen te
overwinnen en de invoering van innovatieve technologieën en organisatorische oplossingen te
vergemakkelijken. Deze beleidsnota's vormen de basis voor een toekomstige aanvraag voor het
"Innovation Deals for a Circular Economy Initiative".
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3. Aanbevelingen

De betrokkenheid van de belanghebbenden moet bij elke stap worden gehandhaafd Transparantie en toezicht
moeten gedurende het gehele planningsproces als essentiële aspecten worden beschouwd.
Het vermogen van de eindgebruikers om de kosten te betalen is een belangrijke vraag die vóór de start van het
project moet worden beantwoord, als waarborg voor het toezicht op en de beheersing van risico’s.
De rol en verantwoordelijkheid met betrekking tot de vastgestelde kostencategorieën moeten in een vroeg stadium
worden verduidelijkt (eventueel met inbegrip van de verantwoordelijkheid van de stedelijke gebruikers (volgens het
beginsel "de vervuiler betaalt")).
In gevallen waarin het de bedoeling is dat teruggewonnen water in de plaats komt van de onttrokken
waterhoudende grondlagen van stroomgebieden, moet het gebruik van het teruggewonnen water als prioritair
worden beschouwd, d.w.z. dat al het teruggewonnen water moet worden verbruikt vóór de conventionele bronnen
(grondwater, oppervlaktewater) die aanzienlijk minder duur zijn. Op die manier kunnen de watervoerende lagen
weer in goede conditie komen en een strategische functie behouden voor de "volgende droogte".
Een voorafgaande analyse van de financiële duurzaamheid van de watergebruikers, met een analyse van de
productiviteit en de rentabiliteit van het water, is noodzakelijk om toekomstige problemen met de kostendekking te
voorkomen.
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