Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en
regelgeving (IAK)
Tijdelijke regeling subsidie bodemsanering ernstige historische verontreiniging
bedrijfsterreinen
Het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving bevat normen waaraan goed beleid of
goede regelgeving dient te voldoen. Uitgebreide informatie vind je op www.naarhetiak.nl .
1. Wat is de aanleiding?
De bodem en de ondergrond leveren belangrijke bijdragen aan het realiseren van allerlei
maatschappelijke doelen op het terrein van de energievoorziening, de drinkwatervoorziening,
grondwaterreserves, landbouw, natuur en klimaatmitigatie en -adaptatie.
Het saneren van verontreinigde bedrijfsterreinen draagt daaraan bij. Om dat te stimuleren kan
voor de sanering subsidie worden verkregen. Dat is nu geregeld op grond van de Wet
bodembescherming en uitgewerkt in het Besluit financiële bepalingen bodemsanering en de
Regeling financiële bepalingen 2005 (de bedrijvenregeling). Met de komst van de Omgevingswet
gaan de bodemregels op in die wet. De bedrijvenregeling blijft bestaan voor de situaties,
genoemd in het overgangsrecht van de Omgevingswet. Dat is het geval voor o.m. spoedlocaties
en situaties waarvoor al een saneringsplan is opgesteld voordat de Omgevingswet van kracht
wordt. De juridische grondslag voor de overige subsidies komt te vervallen.
Voor een verdere ontwikkeling naar een duurzaam en efficiënt beheer van de bodem en
ondergrond, dienen echter de komende jaren ook de overige verontreinigingen te worden
aangepakt die een onaanvaardbaar risico vormen voor de mens, voor de ecologie of vanwege de
verspreiding van de verontreiniging. Subsidiëring daarvan is ook wenselijk en kan op grond van
de Kaderwet subsidies I en M. De Tijdelijke regeling subsidie bodemsanering ernstige historische
verontreiniging bedrijfsterreinen bevat die subsidiemogelijkheid. De eisen en voorwaarden komen
grotendeels overeen met die van de bedrijvenregeling. Wel is verbinding gemaakt met het stelsel
van de Omgevingswet. Dat houdt onder meer in dat bij de gegevens die verstrekt moeten worden
bij de subsidieaanvraag is aangesloten bij de gegevens die op grond van het Besluit activiteiten
leefomgeving voor saneren en graven overgelegd moeten worden. Daarnaast is het high/lowtrust-regime uit het Uniform subsidiekader van toepassing. Zo behoeft op grond van de tijdelijke
regeling alleen voor subsidies van 125.000 euro of meer een accountantsverklaring te worden
overgelegd.
Het is tot en met 31 december 2024 mogelijk om subsidie aan te vragen; de saneringen moeten
uiterlijk 31 december 2029 zijn afgerond. Dit geldt voor zowel de bedrijvenregeling als voor de
Tijdelijke regeling.

2. Wie zijn betrokken?
De gemeenten, eigenaren dan wel erfpachters van verontreinigde bedrijfsterreinen, Stichting
Bodembeheer Nederland, Stichting Bosatex, aannemers.

3. Wat is het probleem?
Met de komst van de Omgevingswet vervalt de juridische basis voor de bodemsaneringssubsidies.
Om na de inwerkingtreding van die wet toch subsidie te kunnen verstrekken c.q. te verkrijgen, is
een nieuwe regeling nodig. Die is gebaseerd op de Kaderwet subsidies I en M.

4. Wat is het doel?
Doel is het stimuleren van het saneren van verontreinigde bedrijfsterreinen, voor zover die
verontreinigingen niet onder het overgangsrecht van de Omgevingswet vallen. Uiteraard moet wel
aan de voorwaarden van de tijdelijke regeling wordt voldaan.

5. Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?
Bodemsaneringen kunnen omvangrijk zijn en er is veel geld mee gemoeid. Zonder subsidie zullen
de kosten van een sanering vaak niet door de eigenaar/erfpachter betaald kunnen worden.

6. Wat is het beste instrument?
Voor het verstrekken van subsidies is een wettelijke regeling vereist.

7. Wat zijn de gevolgen voor burgers, bedrijven, overheid en milieu?
Saneringen dragen bij aan een schoner milieu. Bedrijven kunnen door de subsidie de sanering
uitvoeren. De regeling zal worden uitgevoerd door de gemeenten (door middel van delegatie van
de taken en bevoegdheden van de minister aan hen).

