
1. De taak

In Verordening EU 2020/741 is bepaald dat aan de in de bijlage bij de verordening omschreven kwaliteitsparameters
moet worden voldaan en is voorts bepaald dat een validatie van de behandeling en een protocol ter verzekering van
de risico's, namelijk risicobeheersplannen voor hergebruik van water, vereist zijn..

A gestão de risco já estava incluída na URBAN WWD 271/91, mas o novo regulamento aumenta o papel da gestão de
risco ao exigir que seja descrito um plano detalhado de gestão de risco a nível local (ver Anexo II), definindo culturas,
métodos de irrigação, hidrologia local, tipo de solo, etc.

De combinatie van deze eisen (minimumeisen plus risicoprotocol) maakt de EU-verordening waarschijnlijk tot de
meest geavanceerde norm op het gebied van hergebruik van water voor irrigatie wereldwijd. Momenteel hebben
enkele EU-lidstaten een verordening (Spanje, Frankrijk, Italië, Cyprus, Portugal en Griekenland). Volgens de EU zijn er
kleine wijzigingen nodig om de bestaande norm aan te passen aan EU-verordening 2020/741. De aanpassing zal een
duidelijker definitie inhouden van:

a) bevoegde autoriteiten voor de afgifte van vergunningen b) klassen en vereisten voor het gebruik van 
teruggewonnen wate
c) bewakingseisen d) validatie van monitoringprotocollen
e) risicobeheersplan f) voorlichting van het publiek

De laatste drie (d, e, f) zullen ingrijpende wijzigingen vergen, aangezien de eerste drie (a, b, c) reeds worden geregeld 
door bestaande verordeningen in de zuidelijke lidstaten.

Figuur 1: Kritische punten en taken bij het hergebruik van water

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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2. Het risicobeheersingssysteem
Het risico dat consumenten terughoudend staan tegenover de consumptie van levensmiddelen die met
teruggewonnen water zijn geïrrigeerd, is van cruciaal belang gebleken voor de invoering en de toename van het
gebruik van teruggewonnen water. Zowel de consumenten als de producenten (landbouwers en
levensmiddelenindustrie) hebben hierop gewezen. Het risicoprotocol moet door de exploitanten van de
waterzuiveringsinstallaties worden toegepast volgens de volledige waterbehandelingsketen die in figuur 1 is
weergegeven. Risicobeheersysteem is nodig in de fasen tussen [b] (de lozing van stedelijke RWZI's) en [e] (het
irrigatiesysteem in het landbouwbedrijf) en vereist de uitvoering van een veiligheidsprotocol. Dit punt kan in de
toekomst het kritieke punt worden voor de aanvaarding door de consument. Bijlage 2 van Verordening EU 2020/741
bevat de eisen voor het risicosysteem dat moet worden opgezet overeenkomstig de plaatselijke omstandigheden,
met inbegrip van een beoordeling van de milieu- en gezondheidsrisico's, aanvullende eisen (bijv. voor pesticiden,
zware metalen, enz.) en preventieve maatregelen.

3. Aanbevelingen

Een systeem voor permanente monitoring en transparante informatie van het publiek moet deel uitmaken van het
risicosysteem, zodat kritische parameters in real time kunnen worden geregistreerd en bewaakt. In die zin is
samenwerking tussen verschillende overheidsdiensten en -instanties van cruciaal belang en moeten in de regionale
plannen mechanismen worden opgenomen om informatie doeltreffend te delen en de administratieve procedures
te vereenvoudigen.
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Om de ontwikkeling van de in de verordening voorgeschreven
risicobeheerplannen voor hergebruik van water te vergemakkelijken,
bevelen wij aan dat op regionaal of subregionaal niveau lokale
risicoprotocollen worden opgesteld en strategische plannen worden
ontwikkeld, zoals de regionale actieplannen die beschikbaar zijn in
deliverable 2.6 van SUWANU EUROPE (b.v. Plan Regenera in Andalusië),
waarin de rol van de belanghebbenden en specifieke maatregelen in
verschillende aspecten worden omschreven, zoals: administratieve
procedures, financiering, monitoringplan, betrokkenheid van het
publiek, noodmaatregelen, enz. Er moet bijzondere aandacht worden
besteed aan de identificatie van potentiële gevaren voor het milieu en
de volksgezondheid.


