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Geacht College, 

Zoals aangekondigd in de brief van 1 december 2009 van het Ministerie van 
VROM (kenmerk: DGR/LOK2009064372), zal de specifieke uitkering op grond van 
de Wet bodembescherming eindigen en vindt overgang plaats naar de 
Decentralisatie-Uitkering Bodem. Met deze brief wil ik u informeren over de 
gevolgen die dit heeft voor de afronding van de bestaande praktijk betreffende 
kostenverhaal uit ongerechtvaardigde verri jking (OV) richting gemeenten. Van 
ongerechtvaardigde verrijking is bijvoorbeeld sprake als ten gevolge van een 
sanering een vermogensvermeerdering heeft plaats gevonden ten koste van een 
ander (i.e. de Staat). 

Decentralisatie uitkering bodem en OV-kostenverhaal gemeenten 

Met bovengenoemde brief van 1 december 2009 zijn de (in het kader van de Wet 
bodembescherming) bevoegde overheden door het Ministerie van VROM 
ge'fnformeerd over de aanstaande Decentralisatie-Uitkering Bodem (DUB). In lijn 
met het recente convenant'Bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties' 
legt de rijksoverheid met de DUB de verantwoordelijkheid voor en financiering van 
het bodembeleid steeds meer bij provincie en gemeenten. De inwerkingtreding 
van de DUB per 1 januari 2010 betekent dat de bestaande bijdrageregeling vanuit 
de Wet bodembescherming (Wbb) stopt en wordt vervangen door de DUB. In de 
bovengenoemde brief wordt verder het overgangsbeleid uiteengezet ten aanzien 
van het correct afsluiten van de Wbb-bijdrage. 

Het eindigen van de specifieke uitkering Wbb per 1 januari 2010 heeft ook 
gevolgen voor de bestaande prakti jk om het bedrag aan ongerechtvaardigde 
verrijking om te zetten in extra bodemprestaties. 

Het huidige OV-kostenverhaalsbeleid ten aanzien van gemeenten 

Vanaf 2002 krijgen provincies en gemeenten die bevoegd gezag op grand van de 
Wbb zijn programmafinanciering (in plaats van projectfinanciering). De bevoegde 
overheden kunnen zeif bepalen waar zij hun budgetten aan besteden, mits er 
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voldoende bodemprestaties worden gerealiseerd. Daarbij is het tevens nodig dat 
betrokken partijen meebetalen al naar hun belang. Provincies en gemeenten 
moeten zelf ook een bijdrage leveren in de kosten van onderzoek en sanering. De 
ongerechtvaardigde verri jking, opgekomen vanaf 1 januari 2002, wordt geacht in 
deze eigen bijdrage te zijn verdisconteerd. 

Na deze verandering in bodemfinancieringssystematiek heeft de Staatssecretaris 
van VROM in maart 2003 ingestemd met een op gemeenten toegesneden 
bestuurlijke aanpak van ongerechtvaardigde verrijking door bodemverontreiniging 
die betrekking heeft op kostenverhaal achteraf. Deze aanpak bet reft de verr i jk ing 
die in het verleden (voor 2002) is ontstaan. De Staatssecretaris heeft in zijn 
beleid ten aanzien van ongerechtvaardigde verri jking van gemeenten aangegeven 
dat hij de van hen te ontvangen middelen weer een op een aan dezelfde 
gemeente beschikbaar wil stellen, met als tegenprestatie dat deze middelen 
worden ingezet als extra investeringen ter verbetering van de bodemkwaliteit. Op 
17 juli 2003 zijn alle overheden per brief (kenmerk: LAN/2003051749) op de 
hoogte gesteld van deze aanpak. Bij het inzetten van de door de gemeente terug 
te ontvangen middelen, moet de gemeente ervoor waken dat zij niet opnieuw 
ongerechtvaardigd wordt verri jkt. 

In 2006 heeft Bodem+, na afstemming met het Ministerie van VROM, samen met 
de Werkgroep Bodem (WEB) van de VNG, enkele vernieuwingen doorgevoerd in 
de uitvoering van kostenverhaal jegens gemeenten op grond van ongerecht
vaardigde verri jking. Hierbij is de aandacht meer gericht op Vuimteli jke ambities', 
is er een nieuwe methode (grondwaardematrix) ontwikkeld om de hoogte van de 
ongerechtvaardigde verrijking op een snelle en eenvoudige wijze te bepalen en is 
de redelijkheidstoets meer op de voorgrond geplaatst. Deze vernieuwingen zijn 
aangekondigd in de brief van SenterNovem/Bodem + van 8 januari 2007 
(kenmerk: jsn/2006.01357) die is verzonden aan de gemeenten die mogelijk 
ongerechtvaardigd zijn verri jkt. 

Binnen het financiele kader van het Wbb-budget en onder het huidige OV-
kostenverhaalsbeleid gemeenten heeft de voor OV-kostenverhaal aangeslagen 
gemeente tot nu toe dus de mogelijkheid het eventuele OV-bedrag in te zetten 
voor extra bodemprestaties. Indien de gemeente daarvoor kiest wordt een 
vaststellingsovereenkomst gesloten met Bodem+.1 De extra bodemprestaties 
worden toegevoegd aan de oorspronkelijk geplande bodemprestaties en het Wbb-
budget wordt (fictief) opgehoogd door middel van een aanvullende beschikking, In 
het geval van een niet-bevoegdgezaggemeente wordt de betreffende provincie, 
als bevoegd gezag en Wbb-budgethouder, gei'nformeerd over de vaststellings
overeenkomst tussen betreffende gemeente en Bodem + . De provincie ontvangt 
de aanvullende Wbb-beschikking, met daarin een aanvullend (fictief) budget en 
een ophoging van de te leveren prestaties. Uiteindelijk wordt via SiSa jaarl i jks 
verantwoording aan het Rijk afgelegd over besteding van het Wbb-budget en na 
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1 In de overeenkomst van de OV-gemeente met het Ministerie van VROM/Bodem+ 
committeert de gemeente zich om voor een overeengekomen bedrag aanvullende 
bodemprestaties te verrichten. De gemeente financiert dit bedrag uit de eigen algemene 
middelen. Door realisatie van de toegezegde extra bodemprestaties wordt voldaan aan de 
taaksteiiing van het (ter grootte van het overeengekomen bedrag) opgehoogde Wbb-
budget. De betreffende niet-rechtstreekse gemeente zal zich richting bevoegd gezag 
hierover moeten verantwoorden. 
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beeindiging van de periode rapporteert het bevoegd gezag over de gerealiseerde nirtcuiraai-cencnmi Ruimte 
prestaties. Dueaie U'etomgevingskwalnoit 
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Beeindiging en afronding specifieke uitkering Wbb 

De omzetting van het OV-bedrag in extra bodemprestaties vindt dus plaats via 
het Wbb-budget. Dit betekent dat, met het beeindigen van de specifieke uitkering 
Wbb, er ook een einde komt aan de mogelijkheid voor gemeenten om het OV-
bedrag om te zetten in extra bodemprestaties. Het bevoegde gezag moet zich op 
15 jul i 2010 bij VROM via SiSa verantwoorden over de bestedingen van het Wbb-
budget van het jaar 2009. Deze finale verantwoordingsdatum is tevens de uiterste 
termijn voor gemeenten om het OV-bedrag te benutten voor extra bodem
prestaties door ophoging van het Wbb-budget. Tot 15 juli 2010 kan een OV-
gemeente met een ondertekende vaststellingsovereenkomst nog gebruik maken 
van deze verrekeningsoptie via het Wbb-budget. Het overgangsbeleid in verband 
met de inwerkingtreding van de DUB is hierbij van toepassing. Toegezegde maar 
nog niet geleverde prestaties kunnen zodoende doorgeschoven worden naar de 
periode 2010-2014. Voor een verdere toelichting op het overgangsbeleid verwijs 
ik naar de eerder genoemde brief van 1 december 2009 van het Ministerie van 
VROM. 

Beeindiging verrekening OV-kostenverhaal gemeenten via extra 
bodemprestaties 

Samenvattend betekent dit dat als gevolg van de komst van de DUB, de 
specifieke uitkering van de Wbb zal worden afgerond met het daarbij geldende 
overgangsbeleid. Voor de regeling OV-gemeenten is de consequentie hiervan dat 
per 15 juli 2010 geen verrekening van het OV-bedrag meer kan plaatsvinden met 
het Wbb-budget 2005-2009. Doorschuiven van de afwikkeling van de OV-claim 
naar de decentralisatie-uitkering is niet mogelijk. Uitgangspunt voor verrekening 
was dat het OV-bedrag een op een zal worden ingezet voor bodemgerelateerde 
prestaties en deze afspraak past alleen onder de systematiek van een specifieke 
uitkering. Voor afspraken gemaakt vanaf 15 jul i 2010 zal het overeengekomen 
OV-bedrag door de betrokken gemeente gestort moeten worden op de rekening 
van het Ministerie van VROM. 

Aangezien de bestaande OV-regeling evident in het voordeel van de betreffende 
gemeenten is, zal Bodem+ zich in de komende maanden inspannen om voor 15 
juli 2010 afspraken te maken en formeel vast te leggen. Van gemeenten wordt 
deze inzet ook verwacht. 
Ik neem aan u hiermede voldoende te hebben gei'nformeerd. 

Hoogachtend, 
de Minister van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 
voor deze: ...... 

,de directeur-gerieraal Ruimte, 
o. l . : de directeur Leefomgevingskwaliteit 
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