VERWIJSTABEL van OUD naar NIEUW: BODEMSANERING
OUD:
Circulaire/Wet/Besluit/Regeling Financiele bepalingen bodemsanering
Onderwerp
art. 55a
Wbb

art. 1
sub b
Rfbb

wordt onder een bedrijfsterrein verstaan een perceel als
bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Kadasterwet waarop
bedrijfsactiviteiten worden verricht door een onderneming in
de zin van de Wet op de inkomstenbelasting 2001 of de Wet
op de vennootschapsbelasting 1969, niet behorend tot de
landbouwsector, zoals opgenomen in de Communautaire
richtsnoeren voor staatssteun in de landbouwsector van 1
februari 2000 (PbEG C 28) dan wel overeenkomstig daarvoor
in de plaats tredende regelgeving.

netto-saneringskosten: de in hoofdstuk 3 bedoelde
saneringskosten verminderd met de omzetbelasting (BTW);

NIEUW:
Versie 20210318: Tijdelijke regeling/Kaderbesluit subsidies I en M
art. 1
art. 1 Trsb

In deze regeling wordt verstaan onder:
bedrijfsterrein : een perceel als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van
de Kadasterwet waarop bedrijfsactiviteiten worden verricht door
een onderneming in de zin van de Wet op de inkomstenbelasting
2001 of de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, niet behorend
tot de landbouwsector, zoals opgenomen in de Richtsnoeren van de
Europese Unie voor staatssteun in de landbouw- en bosbouwsector
en in plattelandsgebieden van 1 juli 2014 (PbEU 2014, C 204) dan
wel overeenkomstig daarvoor in de plaats tredende regelgeving;

art. 1 Trsb

grondwatersanering : grondwatersanering als bedoeld in bijlage I bij
het Besluit activiteiten leefomgeving;
minister : de Minister van Infrastructuur en Waterstaat;
netto saneringskosten : de in de artikelen 9, eerste lid, onderdeel f,
17, eerste lid, onderdeel d, 18, derde lid, onderdeel a, en 25, eerste
lid, bedoelde saneringskosten verminderd met de omzetbelasting;
maatwerkvoorschriften : maatwerkvoorschriften als bedoeld in
artikel 4.5 van de Omgevingswet;
omgevingsplan : omgevingsplan als bedoeld in artikel 2.4 van de
Omgevingswet;
omgevingsvergunning : omgevingsvergunning als bedoeld in artikel
5.1 of 5.4 van de Omgevingswet;
omgevingsverordening : omgevingsverordening als bedoeld in artikel
2.6 van de Omgevingswet;
richtsnoeren : Richtsnoeren staatssteun ten behoeve van
milieubescherming en energie 2014–2020 (PbEU 2014, C 200/01);

art. 1 Trsb
art. 1 Trsb

art. 1 Trsb
art. 1 Trsb
art. 1 Trsb
art. 1 Trsb
art. 1
sub c
Rfbb

Richtsnoeren: Richtsnoeren staatssteun ten behoeve van
milieubescherming en energie 2014–2020 (PB C 200/01 van
28 juni 2014).

art. 1 Trsb

art. 1
Bfbb

art. 1 Trsb

art. 2.1
Circulair
e
art. 2.1
Circulair
e

Er is sprake van een geval van ernstige verontreiniging indien

art. 2 lid 1
Trsb

voor ten minste één stof het gemiddelde gemeten
concentratie van minimaal 25 m3 bodemvolume in het geval
van bodemverontreiniging

art. 2 lid 1
sub a Trsb

art. 2.1
Circulair
e

of 100 m3 poriënverzadigde bodemvolume in het geval van
een grondwaterverontreiniging, hoger is dan de
interventiewaarde.

art. 2 lid 1
sub b Trsb

art. 2.1
Circulair
e

In het ‘Milieuhygiënisch Saneringscriterium Bodem, protocol
asbest’, dat is opgenomen als bijlage 3 bij deze circulaire, is
geregeld wanneer er voor een bodemverontreiniging met
asbest sprake is van een geval van ernstige verontreiniging.
Voor een bodemverontreiniging met asbest is het
volumecriterium voor het vaststellen van de ernst van het
geval niet van toepassing.

art. 2 lid 2
Trsb

art. 28
lid 1
Wbb

art. 3 Trsb

subsidiabele saneringskosten : de werkelijk gemaakte kosten voor
een sanering voor zover het de kosten betreft die rechtstreeks zijn
toe te rekenen aan de sanering.
1. Onder ernstige verontreiniging wordt in deze regeling verstaan:

a. een zodanige verontreiniging waarbij voor ten minste één stof de
gemiddelde gemeten concentratie, gemeten in minimaal 25 kubieke
meter bodemvolume, hoger is dan de interventiewaarde
bodemkwaliteit, zoals opgenomen in bijlage IIA bij het Besluit
activiteiten leefomgeving; of
b. indien het grondwater betreft voor ten minste één stof de
gemiddelde gemeten concentratie, gemeten in ten minste 100
kubieke meter poriënverzadigde bodemvolume, hoger is dan de
signaleringsparameter grondwatersanering, zoals opgenomen in
bijlage Vd bij het Besluit kwaliteit leefomgeving.
2. In afwijking van het eerste lid is voor een bodemverontreiniging
met asbest het volumecriterium voor het vaststellen van de ernst
van de verontreiniging niet van toepassing.

Onder saneren wordt in deze regeling verstaan:

art. 3 sub a a. het beperken of ongedaan maken van de blootstelling aan de
Trsb
ernstige verontreiniging van de bodem of het beperken of ongedaan
maken van de ernstige verontreiniging van de bodem;
art. 3 sub b b. het graven in een bodem die ernstig verontreinigd is met
Trsb
uitzondering van het tijdelijk uitnemen van grond als bedoeld in
bijlage I, deel A, bij het Besluit activiteiten leefomgeving; of

art. 3 sub c c. het saneren van grondwater.
Trsb
art. 4 Trsb Deze regeling is niet van toepassing op het saneren van
bedrijfsterreinen die vallen onder een situatie als bedoeld in artikel
3.1 van de Aanvullingswet bodem Omgevingswet.
art. 5 Trsb Deze regeling heeft tot doel het stimuleren van het saneren van
bedrijfsterreinen.
art. 6 lid 1 1. Het subsidieplafond voor deze regeling bedraagt € 21.000.000,-.
Trsb
art. 6 lid 2 2. De verdeling van het beschikbare bedrag vindt plaats op volgorde
Trsb
van binnenkomst van de aanvragen.
art. 6 lid 3 3. Een subsidie die wordt verleend ten laste van een begroting die
Trsb
nog niet is goedgekeurd, wordt verleend onder de voorwaarde van
artikel 4:34 van de Algemene wet bestuursrecht.

Reikwijdte

Susidieplafon
d
Verdeling
Voorbehoud
subsidie
Bevoegd
gezag

art. 9
Bfbb

art. 10
Bfbb

Subsidie
mogelijk

Gefaseerde
sanering

Waar in dit hoofdstuk en volgende hoofdstukken wordt
gesproken over gedeputeerde staten wordt daaronder mede
verstaan de daarmee op grond van artikel 88 van de wet
gelijkgestelde bestuursorganen.
Onze Minister kan op aanvraag subsidie verstrekken aan de
eigenaar of indien op het bedrijfsterrein een recht van
erfpacht rust de erfpachter van een bedrijfsterrein voor het
saneren van een geval van ernstige verontreiniging van een
bedrijfsterrein met inachtneming van de navolgende
artikelen.

Indien een geval van verontreiniging als bedoeld in artikel 9
op verschillende momenten wordt gesaneerd in afzonderlijke
delen, die zich onderscheiden doordat de verontreiniging
daarbinnen door aanwijsbaar te onderscheiden oorzaken is
ontstaan, kan Onze Minister voor ieder deel afzonderlijk
subsidie verstrekken.

art. 7 Trsb

De minister kan op aanvraag de eigenaar of, indien op het
bedrijfsterrein een recht van erfpacht rust, de erfpachter van een
bedrijfsterrein een subsidie verstrekken voor het saneren van
ernstige verontreiniging van een bedrijfsterrein.

art. 8 lid 1
Trsb

Om voor subsidie in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de
volgende voorwaarden:

art. 11
lid 1 sub
a Bfbb
art. 11
lid 1 sub
b Bfbb
art. 11
lid 1 sub
c Bfbb

Datum
verontreinigin
g
Verkrijging

a. door Onze Minister is vastgesteld dat, en voor welk deel,
de verontreiniging op of in de bodem van het bedrijfsterrein
voor 1 januari 1975, is veroorzaakt;
b. de eigendom onderscheidenlijk de erfpacht voor 1 januari
1995 is verworven;

art. 8 lid 1
sub a Trsb

Aanmelding

c. de aanmelding, bedoeld in artikel 12, plaatsvindt voor 1
januari 2008, tenzij aannemelijk wordt gemaakt dat door
bijzondere omstandigheden aanmelding voor die datum niet
mogelijk was;

art. 8 lid 1
sub c Trsb

c. de aanmelding, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van het Besluit
financiële bepalingen bodemsanering zoals dat luidde voor de
datum van inwerkingtreding van de Aanvullingswet bodem
Omgevingswet, heeft plaatsgevonden voor 1 januari 2008, en
voldoet aan de daaraan gestelde regels;

art. 8 lid 1
sub d Trsb

d. de gegevens, bedoeld in de artikelen 4.1225, tweede lid, 4.1226,
eerste lid, 4.1236, tweede lid, dan wel 4.1237, eerste lid, van het
Besluit activiteiten leefomgeving, indien het een bodem met een
kwaliteit boven een interventiewaarde als bedoeld in bijlage IIA bij
dat besluit betreft, alsmede de voor de sanering gestelde
maatwerkvoorschriften, dan wel indien het een grondwatersanering
betreft, de voor die sanering gestelde regels in een
omgevingsverordening of omgevingsplan en gestelde
vergunningvoorschriften of maatwerkvoorschriften zijn uiterlijk op
31 december 2023 aan de minister verstrekt. Indien deze gegevens
reeds zijn verstrekt ingevolge het Besluit activiteiten leefomgeving
kan worden volstaan met een verwijzing naar die verstrekte
gegevens, mits die gegevens nog actueel zijn.

art. 11 Correcte
lid 1 sub sanering
d Bfbb
art. 11 SP
lid 1 sub
e Bfbb

art. 8 lid 1
sub b Trsb

a. door de minister is vastgesteld dat, en voor welk deel, de
verontreiniging op of in de bodem van het bedrijfsterrein voor 1
januari 1975, is veroorzaakt;
b. de eigendom onderscheidenlijk de erfpacht is voor 1 januari 1995
verworven;

d. de sanering wordt uitgevoerd in overeenstemming met de
wet;
e. een saneringsplan als bedoeld in artikel 39 van de wet dan
wel een melding op grond van artikel 39b, derde lid, van de
wet is uiterlijk op 31 december 2023 bij gedeputeerde staten
ingediend;

art. 11 Verrekening f. er op grond van artikel 75, eerste, derde en zesde lid van
lid 1 sub Kostenverhaa de wet door de Staat geen kosten verhaald zullen worden op
f Bfbb l
de aanvrager van de subsidie.

art. 11
lid 2
Bfbb
art. 11
lid 3
Bfbb
art. 8
Rfbb

art. 11
lid 4
Bfbb

Meer
2 Indien het bedrag van de subsidie hoger zal zijn dan het
kostenverhaal bedrag van de kosten die verhaald zullen worden, geldt de
voorwaarde in het eerste lid, onder f, niet voor dat deel van
de subsidie dat het kostenverhaal te boven gaat.
Ouderdomsb 3 Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden
epaling
gesteld ten aanzien van het bepalen van de ouderdom van de
bodemverontreiniging, bedoeld in het eerste lid, onderdeel
Ouderdomsb De ouderdom van de bodemverontreiniging als bedoeld in
epaling
artikel 11, derde lid, van het besluit wordt bepaald aan de
hand van het protocol dat is opgenomen in bijlage 6.

Overdracht
De subsidie voor het saneren van een bedrijfsterrein kan,
subsidierecht onder de voorwaarden genoemd in het eerste lid, met
uitzondering van het eerste lid, onder b, worden verleend
aan de opvolgend eigenaar respectievelijk erfpachter van een
bedrijfsterrein indien:
art. 11 Verstrekking a. de gegevens bedoeld in artikel 13, eerste en tweede lid
lid 4 sub overdrachten van eerdere overdrachten, worden verstrekt, en
a Bfbb
art. 11 Overdracht
b. eigendom of erfpacht van een bedrijfsterrein wordt
lid 4 sub na
overgedragen na een aanmelding, op grond van artikel 12.
b Bfbb aanmelding

art. 8 lid 2
Trsb

art. 8 lid 3
Trsb

De ouderdom van de bodemverontreiniging, bedoeld in het eerste
lid, onderdeel a, wordt bepaald volgens het protocol dat is
opgenomen in bijlage 1 bij deze regeling. Het in dat protocol
opgenomen formulier wordt door het bestuursorgaan waaraan op
grond van artikel 6a Kaderwet subsidies I en M de uitvoering van
deze regeling is gedelegeerd en de eigenaar of erfpachter die in
aanmerking wil komen voor de subsidie ingevuld en ondertekend.
3. De subsidie voor het saneren van een bedrijfsterrein kan, onder
de voorwaarden, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a, c en d, en
het tweede lid, worden verleend aan de opvolgend eigenaar
respectievelijk erfpachter van een bedrijfsterrein indien:

art. 8 lid 3
sub a Trsb

de gegevens, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van eerdere
overdrachten worden verstrekt; en

art. 8 lid 3
sub b Trsb

de eigendom of erfpacht van een bedrijfsterrein is overgedragen na
een aanmelding als bedoeld in het eerste lid, onderdeel c.

art. 12
lid 1
Bfbb

Aanmelding

a. naam en adresgegevens van de eigenaar respectievelijk de
erfpachter;
b. kadastrale gegevens van het desbetreffende perceel;
c. de resultaten van bodemonderzoek op tenminste het
niveau van een verkennend onderzoek als bedoeld in artikel
1, onder d, van het Besluit verplicht bodemonderzoek
bedrijfsterreinen, dan wel, indien reeds nader onderzoek is
verricht, de resultaten van dat onderzoek met betrekking tot
het geval van ernstige verontreiniging dat zich op het
betreffende perceel bevindt.
BVO
2 Aan de aanmelder wordt onverwijld een bericht van
ontvangst gezonden, waarin de datum van ontvangst van de
aanmelding wordt vermeld.
Gegevens bij 1 De aanvraag gaat in ieder geval vergezeld van:
aanvraag

art. 12
lid 2
Bfbb
art. 13
lid 1
Bfbb
art. 13 SP toevoegen a. een saneringsplan als bedoeld in artikel 39 van de wet,
lid 1 sub
met daarbij de resultaten van een nader onderzoek indien
a Bfbb
deze niet bij de aanmelding, bedoeld in artikel 12 zijn
overgelegd, dan wel een melding op grond van artikel 39b
van de wet,

art. 13 Koop
lid 1 sub toevoegen
b Bfbb

b. een gewaarmerkte kopie van de koopovereenkomst en
een kopie van de akte van eigendomsoverdracht van het
bedrijfsterrein en, indien van toepassing, een kopie van de
akte tot vestiging van het erfpachtrecht en van de akte tot
overdracht van het erfpachtrecht, en

art. 8 lid 3, de aanmelding, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van het Besluit
sub c Trsb financiële bepalingen bodemsanering zoals dat luidde voor de
datum van inwerkingtreding van de Aanvullingswet bodem
Omgevingswet, heeft plaatsgevonden voor 1 januari 2008, en
voldoet aan de daaraan gestelde regels;

art. 9 lid 1
Trsb

De aanvraag tot subsidieverlening bevat, voor zover van toepassing,
in ieder geval de volgende gegevens en bescheiden:

art. 9 lid 1 a. de gegevens, bedoeld in de artikelen 4.1225, tweede lid, 4.1226,
sub a, b en eerste lid, 4.1236, tweede lid, dan wel 4.1237, eerste lid, van het
c Trsb
Besluit activiteiten leefomgeving indien het een bodem met een
kwaliteit boven een interventiewaarde als bedoeld in bijlage IIA bij
dat besluit betreft, alsmede de voor de sanering gestelde
maatwerkvoorschriften; b. indien het een grondwatersanering
betreft, de voor die sanering gestelde regels in een
omgevingsverordening of omgevingsplan en gestelde
vergunningvoorschriften of maatwerkvoorschriften; c. het te
saneren bodemvolume in kubieke meters;
art. 9 lid 1 d. een gewaarmerkte kopie van de koopovereenkomst en een kopie
sub d Trsb van de akte van eigendomsoverdracht van het bedrijfsterrein en,
indien van toepassing, een kopie van de akte tot vestiging van het
erfpachtrecht en van de akte tot overdracht van het erfpachtrecht;

art. 13 Actualisatie
lid 1 sub
c Bfbb
art. 13 Begroting
lid 1 sub
d Bfbb
lid 9
Begroting
sub 1
Rfbb
Bfbb

c. bij wijziging van de gegevens die zijn verstrekt op grond
van artikel 12, eerste lid, onder a, een actualisering van deze
gegevens;
d. een begroting van de saneringskosten.

art. 9 lid 1
sub e Trsb

Bij de aanvraag tot subsidieverlening wordt naast de in
artikel 13, eerste lid, van het besluit genoemde gegevens
tevens een begroting van de saneringskosten verstrekt, die is
opgebouwd uit kostenposten zoals genoemd in bijlage 7.

art. 9 lid 1
sub f Trsb

Voorschotmo
menten

art. 9 lid
2 Rfbb

Formulier

Trsb

art. 9 lid 1
sub g Trsb
art. 9 lid 2
Trsb

Deze begroting dient te worden opgemaakt volgens een
goede werkomschrijving, waarin een duidelijk inzicht wordt
geboden in de omvang en de eenheidsprijzen van
werkzaamheden, en waarbij voorts geldt dat de kosten voor
de aanvrager van de subsidie die betrekking hebben op de
directievoering en milieukundige begeleiding van de sanering
in het geval de netto-saneringskosten meer dan € 50.000
bedragen maximaal 10% van deze netto-saneringskosten
mogen zijn, of in het geval deze kosten gelijk zijn aan of
minder dan € 50.000 bedragen maximaal 20% van de nettosaneringskosten mogen zijn.

e. een actualisering van de bij de aanmelding, bedoeld in artikel 8,
eerste lid, onderdeel c, verstrekte gegevens indien die zijn gewijzigd;

art. 9 lid 3
Trsb

art. 9 lid 4
Trsb

f. een gespecificeerde begroting als bedoeld in artikel 10, vierde lid,
onderdeel c, van het Kaderbesluit subsidies I en M, die is
opgebouwd uit de kostenposten, genoemd in bijlage 2 bij deze
regeling; en
g. de tijdstippen voor de uitkering van een voorschot, indien de
subsidie € 25.000,- of meer bedraagt en de motivering daarvoor.
2. Indien de gegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en b,
reeds zijn verstrekt ingevolge het Besluit activiteiten leefomgeving
kan worden volstaan met een verwijzing naar die verstrekte
gegevens, mits die gegevens nog actueel zijn.
3. In de begroting, bedoeld in het eerste lid, onderdeel f, zijn de
kosten van de aanvrager van de subsidie die betrekking hebben op
directievoering en milieukundige begeleiding van de sanering, indien
de netto saneringskosten meer dan € 50.000,- bedragen, maximaal
10% van die kosten, of indien de netto saneringskosten gelijk zijn
aan of minder zijn dan € 50.000,- maximaal 20% van die kosten.

4. Een aanvraag wordt ingediend met gebruikmaking van het
formulier dat hiervoor is geplaatst op de website van het Ministerie
van Infrastructuur en Waterstaat.

art. 16 Trsb De subsidieontvanger verstrekt indien de sanering op een andere
manier wordt verricht dan volgens de bij de aanvraag tot
subsidieverlening verstrekte gegevens, onverwijld de gewijzigde
gegevens.
art. 9 lid BVO
3 Bfbb

De aanvrager ontvangt onverwijld een bericht van ontvangst
van de aanvraag tot subsidieverlening, waarin de datum van
ontvangst van de aanvraag wordt vermeld.
art. 13a Fasering
Indien de subsidieontvanger de sanering in delen wil
lid 1
uitvoeren dient de aanvraag, bedoeld in artikel 13, vergezeld
Bfbb
te gaan van een onderverdeling van de uitvoering van de
sanering in delen die, in de tijd dan wel in uitvoering, als
apart deel kan worden aangeduid.
art. 13a Coordinerend Indien de subsidieontvanger een deel van de uitvoering van
lid 2
rechtspersoo de sanering overdraagt aan een coördinerend rechtspersoon
Bfbb
n
als bedoeld in artikel 30 dient de aanvraag, bedoeld in artikel
13, tevens vergezeld te gaan van:
art. 13a Getekende
a. een getekende overeenkomst met de coördinerende
lid 2 sub OVK
rechtspersoon waarin het bedrag is opgenomen dat de
a Bfbb
subsidieontvanger betaalt aan de coördinerende
rechtspersoon voor collectieve sanering als bedoeld in artikel
31, en
art. 13a SP
b. een goedgekeurd saneringsplan als bedoeld in artikel 39
lid 2 sub
van de wet dan wel een melding op grond van artikel 39b van
b Bfbb
de wet.
art. 13a Grondwater Indien de subsidieontvanger een deel van de uitvoering van
lid 3
de sanering overdraagt aan een bestuursorgaan dat een
Bfbb
gebiedsplan uitvoert als bedoeld in artikel 55d, eerste lid, van
de wet dient de aanvraag, bedoeld in artikel 13, tevens
vergezeld te gaan van:
art. 13a Getekende
a. een getekende overeenkomst met het bestuursorgaan dat
lid 3 sub OVK
het gebiedsplan uitvoert waarin het bedrag is opgenomen
a Bfbb
dat de subsidieontvanger vergoedt aan dat bestuursorgaan,
en

art. 13a Gebiedsplan
lid 3 sub
b Bfbb
art. 14 Termijn
lid 1
Bfbb

art. 14
lid 2
Bfbb
art. 14
lid 3
Bfbb
art. 15
Bfbb

Verlenging
termijn

b. het gebiedsplan, bedoeld in artikel 55d, eerste lid, of het
wijzigingsbesluit, bedoeld in artikel 55g, tweede lid, van de
wet.
Onze Minister neemt binnen dertien weken na ontvangst van
de aanvraag tot subsidieverlening een beslissing op de
aanvraag, waarbij het percentage van de subsidie wordt
bepaald met inachtneming van de artikelen 17 tot en met 19,
onder vermelding van een maximumbedrag.
Onze Minister kan de termijn als bedoeld in eerste lid met
ten hoogste dertien weken verlengen.

art. 14 lid 1 Een beschikking tot subsidieverstrekking wordt gegeven binnen
Kbesl
dertien weken na ontvangst van de aanvraag [of ...] (betreft
verdeling igv rangschikking aanvragen, hetgeen hier niet aan de orde
is).
art. 14 lid 3 Indien een beschikking niet binnen de termijn, genoemd in het
Kbesl
eerste [..] kan worden gegeven, kan deze termijn eenmaal met de
diezelfde termijn worden verlengd.

Mededeling

Voorafgaand aan de verlenging wordt daarvan schriftelijk
mededeling gedaan aan de aanvrager.

Weigering

Onze Minister weigert de subsidie indien:

art. 15
sub a
Bfbb

Eerdere
verlening

a. reeds eerder subsidie op grond van dit besluit is
vastgesteld voor een sanering van hetzelfde geval van
verontreiniging of, op grond van artikel 10, voor hetzelfde
afzonderlijke gedeelte van het geval van verontreiniging;

art. 15
sub b
Bfbb
art. 15
sub c
Bfbb

Overheidsbijd b. uit andere hoofde een overheidsbijdrage voor de
rage
bodemsaneringsactiviteiten is of zal worden verstrekt;

art. 10 sub uit anderen hoofde een overheidsbijdrage voor de
b Trsb
saneringsactiviteiten is of zal worden verstrekt;

Reeds gestart c. op het moment van de beslissing omtrent verlening reeds
een aanvang is gemaakt met de uitvoering van de sanering
waarvoor subsidie is aangevraagd.

art. 16
lid 1
Bfbb

1 januari
2030

art. 10 sub c. op het moment van de beslissing op de aanvraag tot
c Trsb
subsidieverlening reeds een aanvang is gemaakt met de uitvoering
van de sanering waarvoor de subsidie is aangevraagd.
art. 11 Trsb In de beschikking tot subsidieverlening wordt in ieder geval:
art. 11 lid 1 a. de verplichting opgenomen dat de sanering van de ernstige
sub a Trsb verontreiniging van het bedrijfsterrein voor 1 januari 2030 is
afgerond; en

Aan de verleningsbeschikking wordt de verplichting
verbonden dat de sanering van een geval van ernstige
verontreiniging van het bedrijfsterrein voor 1 januari 2030
moet zijn afgerond.

art. 10 Trsb Onverminderd de artikelen 11 en 12 van het Kaderbesluit subsidies I
en M beslist de minister afwijzend op een aanvraag tot
subsidieverlening indien:
art. 10 sub a. reeds eerder op grond van het Besluit financiële bepalingen
a Trsb
bodemsanering zoals dat luidde voor de datum van inwerkingtreding
van de Aanvullingswet bodem Omgevingswet of van deze regeling
subsidie voor sanering van dezelfde verontreiniging is vastgesteld;

art. 11 lid 1
sub b Trsb
art. 11 lid 2
Trsb

art. 16
lid 2
Bfbb
art. 16
sub a
Bfbb

art. 16
sub b
Bfbb
art. 16
sub c
Bfbb

Aan de verleningsbeschikking kan op verzoek van de
subsidieontvanger, en nadat de gegevens, bedoeld in artikel
13a, zijn overgelegd, worden opgenomen:
Deelsanering a. dat de sanering van een geval van ernstige verontreiniging
van het bedrijfsterrein op in de aanvraag aangegeven en
afgebakende delen wordt uitgevoerd, met het oog op een
gedeeltelijke vaststelling van de uitgevoerde delen van de
sanering;
Coördinerend b. dat een aangegeven deel van de uitvoering van de
rechtspersoo sanering is overgedragen aan een coördinerend
n
rechtspersoon als bedoeld in artikel 30, of,
Gebiedsplan c. dat een aangegeven deel van de uitvoering van de sanering
is overgedragen aan een bestuursorgaan dat een gebiedsplan
uitvoert als bedoeld in artikel 55d, eerste lid, van de wet.

art. 17
lid 1
Bfbb

Hoogte bij
De hoogte van de subsidie is bij directe of indirecte
betrokkenhei betrokkenheid
d

art. 17
sub a
Bfbb
art. 17
sub b
Bfbb

voor 1 januari 30 % van de subsidiabele saneringskosten, indien de
1983
verwerving van het zakelijk recht heeft plaatsgevonden voor
1 januari 1983 of
na 1 januari 15 % van de subsidiabele saneringskosten indien de
1983
verwerving van het zakelijk recht heeft plaatsgevonden op of
na 1 januari 1983 en voor 1 januari 1995.

b. het percentage van de subsidiabele saneringskosten bepaald
onder vermelding van een maximumbedrag.
2. In de beschikking tot subsidieverlening worden tevens, rekening
houdend met artikel 9, eerste lid, onderdeel g, en met inachtneming
van artikel 23, tweede en zesde lid, van het Kaderbesluit subsidies I
en M de tijdstippen van de uitkering van de voorschotten bepaald.

art. 13 lid 1 De hoogte van de subsidie is bij directe of indirecte betrokkenheid
Trsb
van de eigenaar of de erfpachter van het grondgebied bij de
veroorzaking van de verontreiniging dan wel indien er een duurzame
rechtsbetrekking is tussen de eigenaar en de erfpachter enerzijds en
de veroorzaker van de verontreiniging anderzijds:
art. 13 lid 1 30% van de subsidiabele saneringskosten indien de verwerving van
sub a Trsb het zakelijk recht heeft plaatsgevonden voor 1 januari 1983: of
art. 13 lid 1 15% van de subsidiabele saneringskosten indien de verwerving van
sub b Trsb het zakelijk recht heeft plaatsgevonden op of na 1 januari 1983 en
voor 1 januari 1995.

art. 17
lid 2
Bfbb
art. 17
lid 2 sub
a Bfbb
art. 17
lid 2 sub
b Bfbb
art. 17
lid 2 sub
c Bfbb
art. 17
lid 3
Bfbb
art. 17
lid 4
Bfbb

art. 17
lid 5
Bfbb

art. 17
lid 6
Bfbb

Hoogte niet
betrokkene

De hoogte van de subsidie bedraagt bij het ontbreken van de
in het eerste lid bedoelde betrokkenheid of duurzame
rechtsbetrekking
voor 1 januari 60 % van de subsidiabele saneringskosten, indien de
1983
verwerving van het zakelijk recht heeft plaatsgevonden voor
1 januari 1983;
voor 1 januari 30 % van de subsidiabele saneringskosten, indien de
1987
verwerving van het zakelijk recht heeft plaatsgevonden op of
na 1 januari 1983 en voor 1 januari 1987;
na 1 januari 15% van de subsidiabele saneringskosten, indien de
1987
verwerving van het zakelijk recht heeft plaatsgevonden op of
na 1 januari 1987 en voor 1 januari 1995.
Voorkennis In afwijking van het tweede lid, onderdeel a, bedraagt de
subsidie 30% indien de eigenaar of de erfpachter blijkens de
verwervingsdocumenten op de hoogte was van de
verontreiniging.
Kooppijs
In afwijking van het tweede lid, onder b en c, wordt indien de
aangepast
eigenaar of de erfpachter, blijkens de
verwervingsdocumenten in verband met de sanering van een
bodemverontreiniging een bedrag in mindering heeft
gebracht op de koopprijs van het bedrijfsterrein, dat bedrag
in mindering gebracht op de subsidiabele saneringskosten.
Pro rato
De hoogte van de subsidie wordt berekend naar
tempora
evenredigheid van het door Onze Minister op grond van
artikel 11, eerste lid, onderdeel a, juncto artikel 11, derde lid,
vastgestelde deel van de verontreiniging dat is ontstaan voor
1 januari 1975.
Geen effect In het geval van een subsidieverlening als bedoeld in artikel
overdracht
11, vierde lid, is de hoogte van het subsidiepercentage
ingevolge dit artikel, gelijk aan de hoogte van het
subsidiepercentage dat aan de eigenaar of erfpachter zou zijn
verleend als geen overdracht zou hebben plaatsgevonden.

art. 13 lid 2 De hoogte van de subsidie is bij het ontbreken van de in het eerste
Trsb
lid bedoelde betrokkenheid:
art. 13 lid 2 60% van de subsidiabele saneringskosten indien de verwerving van
sub a Trsb het zakelijk recht heeft plaatsgevonden voor 1 januari 1983;
art. 13 lid 2 30% van de subsidiabele saneringskosten indien de verwerving van
sub b Trsb het zakelijk recht heeft plaatsgevonden op of na 1 januari 1983 en
voor 1 januari 1987; of
art. 13 lid 2 15% van de subsidiabele saneringskosten indien de verwerving van
sub c Trsb het zakelijk recht heeft plaatsgevonden op of na 1 januari 1987 en
voor 1 januari 1995.
art. 13 lid 3 In afwijking van het tweede lid, onderdeel a, is de subsidie 30%
Trsb
indien de eigenaar of de erfpachter blijkens de
verwervingsdocumenten op de hoogte was van de verontreiniging.
art. 13 lid 4 In afwijking van het tweede lid, onderdelen b en c, wordt indien de
Trsb
eigenaar of de erfpachter blijkens de verwervingsdocumenten in
verband met de sanering van een bodemverontreiniging een bedrag
in mindering heeft gebracht op de koopprijs van het bedrijfsterrein,
dat bedrag in mindering gebracht op de subsidiabele
saneringskosten.
art. 13 lid 5 De hoogte van de subsidie wordt berekend naar evenredigheid van
Trsb
het door de minister op grond van artikel 7, eerste lid, onderdeel a,
juncto, artikel 7, tweede lid, vastgestelde deel van de
verontreiniging dat is ontstaan voor 1 januari 1975.
art. 13 lid 6 In het geval van een subsidieverlening als bedoeld in artikel 7, derde
Trsb
lid, is de hoogte van het subsidiepercentage ingevolge dit artikel,
gelijk aan de hoogte van het subsidiepercentage dat aan de eigenaar
of erfpachter zou zijn verleend als geen overdracht zou hebben
plaatsgevonden.

art. 17
lid 7
Bfbb

Alleen
saneren naar
bedrijfsterrei
n

art. 17
lid 9
Bfbb

Niet meer
subsidie

art. 18
Bfbb
art. 18
sub a
Bfbb

Geen
verwerving
Omzetting
rechtsvorm

art. 18
sub b
Bfbb
art. 18
sub c
Bfbb

Familie

Algemene
titel

Indien de sanering tot gevolg heeft dat de bodem geschikt
wordt gemaakt voor een gevoeligere functie dan als
bedrijfsterrein, wordt voor de hoogte van de subsidiabele
kosten uitgegaan van de saneringsdoelstelling voor een
functie als bedrijfsterrein.
De hoogte van de subsidie voor het deel van de uitvoering
van de sanering dat de subsidieontvanger overdraagt aan
een coördinerend rechtspersoon als bedoeld in artikel 30 van
dit besluit, of aan een bestuursorgaan dat een gebiedsplan
uitvoert als bedoeld in artikel 55d, eerste lid, van de wet, of
het wijzigingsbesluit, bedoeld in artikel 55g, tweede lid, van
de wet, wordt berekend met toepassing van het betreffende
percentage van de artikelen 17 en 19, over het bedrag dat in
de overeenkomst, bedoeld in artikel 13a, tweede lid, is
opgenomen.
Onder verwerving als bedoeld in artikel 17 wordt niet
verstaan:
de omzetting van de rechtsvorm van de onderneming als
bedoeld in artikel 3.65 van de Wet inkomstenbelasting door
de eigenaar dan wel de erfpachter van het bedrijfsterrein van
de onderneming;
de overdracht van de onderneming binnen het
familieverband van de eigenaar tot de tweede graad in de
rechte lijn;
de verwerving binnen een opvolging onder algemene titel.

art. 13 lid 7 Indien de sanering tot gevolg heeft dat de bodem geschikt wordt
Trsb
gemaakt voor een gevoeligere functie dan als bedrijfsterrein, wordt
voor de hoogte van de subsidiabele kosten uitgegaan van de
saneringsdoelstelling voor een functie als bedrijfsterrein.

art. 14 Trsb Onder verwerving als bedoeld in artikel 13 wordt niet verstaan:
art. 14 sub de omzetting van de rechtsvorm van de onderneming als bedoeld in
a Trsb
artikel 3.65 van de Wet inkomstenbelasting door de eigenaar dan
wel de erfpachter van het bedrijfsterrein van de onderneming;
art. 14 sub de overdracht van de onderneming binnen het familieverband van
b Trsb
de eigenaar tot de tweede graad in de rechte lijn; of
art. 14 sub de verwerving binnen een opvolging onder algemene titel.
c Trsb

art. 19
lid 1
Bfbb

MKB

Het in artikel 17 genoemde subsidiepercentage wordt met 10
verhoogd, indien de eigenaar respectievelijk de erfpachter
een onderneming is en voldaan wordt aan de definitie van
kleine en middelgrote ondernemingen

art. 19
lid 2
Bfbb
art. 19
lid 3
Bfbb

Geen
overheid of
onderneming
1,15
verhoging

art. 19
lid 4
Bfbb

Herziening
bedrag

Het in artikel 17 genoemde subsidiepercentage wordt met 10
verhoogd, indien de eigenaar of de erfpachter onderneming
noch overheid is.
Het maximumbedrag van de door Onze Minister te verlenen
subsidie wordt bepaald door de uitkomst van de subsidiabele
saneringskosten van de gekozen saneringsvariant tegen het
van toepassing zijnde subsidiepercentage te
vermenigvuldigen met 1,15.
Indien met de gekozen saneringsvariant niet de beoogde
effecten worden bereikt, kan Onze Minister, zolang de
subsidie niet is vastgesteld, op verzoek van de aanvrager in
een herziene beslissing op de aanvraag het maximumbedrag
als bedoeld in het derde lid verhogen, waarbij het derde lid in
acht wordt genomen.

art. 15 lid 1 Het in artikel 13 genoemde subsidiepercentage wordt met 10
Trsb
verhoogd, indien de eigenaar respectievelijk de erfpachter een
onderneming is en voldaan wordt aan de definitie van kleine en
middelgrote ondernemingen overeenkomstig de Aanbeveling van de
Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine,
middelgrote en micro-ondernemingen (PbEG 2003, L 124), dan wel
daarvoor in de plaats tredende regelgeving.
art. 15 lid 2 Het in artikel 13 genoemde subsidiepercentage wordt met 10
Trsb
verhoogd, indien de eigenaar of de erfpachter onderneming noch
overheid is.
art. 15 lid 3 Het maximumbedrag van de door de minister te verlenen subsidie
Trsb
wordt bepaald door de uitkomst van de subsidiabele
saneringskosten van de gekozen saneringsvariant tegen het van
toepassing zijnde subsidiepercentage te vermenigvuldigen met 1,15.
art. 15 lid 4 Indien met de gekozen saneringsvariant niet de beoogde effecten
Trsb
worden bereikt, kan de minister, zolang de subsidie niet is
vastgesteld, op verzoek van de aanvrager in een herziene beslissing
op de aanvraag het maximumbedrag, bedoeld in het derde lid
verhogen, waarbij het derde lid in acht wordt genomen.
art. 17 lid 1 1. Om aan te tonen dat de sanering waarvoor de subsidie is
Trsb
verleend, is uitgevoerd en dat voldaan is aan de aan de subsidie
verbonden verplichtingen, beschikt de subsidieontvanger over:
art. 17 lid 1 a. de resultaten van de milieukundige begeleiding, bedoeld in artikel
sub a Trsb 4.1234 van het Besluit activiteiten leefomgeving, dan wel
art. 17 lid 1 b. een evaluatieverslag en onderzoek als bedoeld in artikel 4.1246
sub b Trsb van het Besluit activiteiten leefomgeving, dan wel
art. 17 lid 1 c. een evaluatieverslag volgens BRL-SIKB-6000 van de milieukundige
sub c Trsb processturing en milieukundige verificatie van de uitgevoerde
grondwatersanering; en

art. 11
lid 1 sub
a Rfbb

art. 11
lid 1 sub
b Rfbb

art. 11
lid 1
Rfbb
art. 21
lid 1
Bfbb
art. 21 EV
lid 1 sub
a Bfbb
art. 21 BUS EV
lid 1 sub
b Bfbb

ten minste twee concurrerende offertes van aannemers, in
het geval de netto-saneringskosten op een tijdstip gelegen
direct vóór de aanvang van de uitvoering van de sanering of
van een fase van de sanering in totaal worden geraamd op
een bedrag van ten hoogste € 50.000, of
ten minste drie concurrerende offertes van aannemers, in
het geval de netto saneringskosten op een tijdstip gelegen
direct vóór de aanvang van de uitvoering van de sanering of
van een fase van de sanering in totaal worden geraamd op
een bedrag hoger dan € 50.000.
Indien niet wordt gekozen voor de goedkoopste offerte,
wordt een schriftelijke motivering daarvoor bij de aanvraag
gevoegd.
De aanvraag tot subsidievaststelling wordt ingediend uiterlijk
dertien weken na de volgende besluiten of handelingen en in
ieder geval voor 1 januari 2030:
de beschikking tot instemming met een schriftelijk verslag als
bedoeld in artikel 39b, zesde lid, of artikel 39c van de wet, of

art. 17 lid 1 d. de facturen van de gemaakte kosten voor de sanering op basis
sub d Trsb van de kostenposten, genoemd in bijlage 2, bij deze regeling
waarvoor de subsidie is aangevraagd.
art. 17 lid 2 2. De subsidieontvanger beschikt tevens over:
Trsb
art. 17 lid 2 a. ten minste twee concurrerende offertes van aannemers, in het
sub a Trsb geval de netto-saneringskosten op een tijdstip gelegen direct voor
de aanvang van de uitvoering van de sanering in totaal worden
geraamd op een bedrag van ten hoogste € 50.000,-; of
art. 17 lid 2 b. ten minste drie concurrerende offertes van aannemers, in het
sub b Trsb geval de netto saneringskosten op een tijdstip gelegen direct voor
de aanvang van de uitvoering van de sanering in totaal worden
geraamd op een bedrag hoger dan € 50.000,-.
art. 17 lid 3 3. Indien de subsidieontvanger niet voor de goedkoopste offerte
Trsb
kiest, motiveert hij dit schriftelijk.
art. 18 lid 1 1. Onverminderd artikel 24, eerste lid, van het Kaderbesluit
Trsb
subsidies I en M vindt een aanvraag tot een beschikking tot
subsidievaststelling in ieder geval plaats voor 1 januari 2030.

het doen van een schriftelijk verslag als bedoeld in artikel
39b, zesde lid, indien geen instemming is vereist krachtens
artikel 39b, zevende lid.
art. 18 lid 3 2. De subsidieontvanger voegt bij een aanvraag tot een beschikking
Trsb
tot subsidievaststelling afschriften van de gespecificeerde facturen
van de aannemers die de sanering hebben uitgevoerd.

art. 21
lid 2
Bfbb

Financieel
verslag

De aanvraag gaat vergezeld van een financieel verslag dat is
opgebouwd overeenkomstig de begroting van de
saneringskosten op grond waarvan subsidie is verleend.

art. 21
lid 4
Bfbb

Accountant

Het financiële verslag gaat vergezeld van een verklaring van
getrouwheid van een accountant als bedoeld in artikel 393,
eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, die wordt
afgegeven na toetsing van de wijze van besteding van de
gelden op basis van de wet, dit besluit en de daarop
berustende regelgeving.

art. 18 lid 3 3. Indien het een subsidie van € 125.000,- of meer betreft, voegt de
Trsb
subsidieontvanger bij een aanvraag tot een beschikking tot
subsidievaststelling naast de gegevens, bedoeld in artikel 24, vierde
lid, van het Kaderbesluit subsidies I en M tevens:
art. 18 lid 3 a. een financieel verslag dat is opgebouwd overeenkomstig de
sub a Trsb begroting van de saneringskosten op grond waarvan subsidie is
verleend en dat vergezeld gaat van een specificatie van de
werkelijke saneringskosten, opgebouwd uit de kostenposten,
genoemd in bijlage 2 bij deze regeling;
art. 18 lid 3 b. een verklaring dat slechts de saneringskosten, bedoeld in
sub b Trsb onderdeel a, zijn meegenomen in de aanvraag tot
subsidievaststelling; en
art. 18 lid 3 c. een verklaring van getrouwheid over het financieel verslag,
sub c Trsb bedoeld in onderdeel a, van een accountant als bedoeld in artikel
393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

art. 18 lid 4 4. Bij een aanvraag als bedoeld in het eerste lid wordt geen gebruik
Trsb
gemaakt van een door de minister beschikbaar gesteld middel.
art. 21
lid 5
Bfbb

deel EV

art. 22
lid 1
Bfbb

Termijn
vaststelling

art. 22
lid 2
Bfbb

Verlenging

De aanvraag tot vaststelling voor een in de
verleningsbeschikking, bedoeld in artikel 16, tweede lid,
onderdeel a, opgenomen deel van de sanering gaat tevens
vergezeld van een verslag van de werkzaamheden van dat
deel van de sanering, opgebouwd als een schriftelijk verslag
als bedoeld in artikel 39b of 39c van de wet.
Onze Minister beslist binnen dertien weken na ontvangst van
de aanvraag tot subsidievaststelling op de aanvraag, in elk
geval nadat is beslist op het verslag, bedoeld in artikel 39c
van de wet.
Onze Minister kan de termijn, bedoeld in het eerste lid, met
ten hoogste dertien weken verlengen. Van die verlenging
wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de aanvrager.

art. 25 lid 1 Onze Minister geeft de beschikking tot subsidievaststelling binnen
Kbesl
dertien weken na ontvangst van de aanvraag daartoe dan wel nadat
de voor het indienen ervan geldende termijn is verstreken.
art. 25 lid 2 Indien een beschikking tot subsidievaststelling niet binnen de in het
Kbesl
eerste lid genoemde termijn kan worden gegeven, kan deze termijn
eenmaal met dertien weken worden verlengd.

art. 23
lid 1
Bfbb

Gefaseerde
uitvoering

lid 2
Bfbb

Vaststelling
deel

art. 24
lid 1
Bfbb

Voorschot

lid 2
Bfbb

Pro rato

art. 25
Bfbb

Betaling

art. 26
lid 1
Bfbb

Aanmelden
aanvraag

Indien de uitvoering van de sanering van het bedrijfsterrein
overeenkomstig artikel 38, derde lid, van de wet, in fasen
geschiedt of ingevolge artikel 39, eerste lid, onderdeel h, van
de wet, tijdstippen zijn bepaald waarop tussentijds wordt
gerapporteerd aan gedeputeerde staten, kan de aanvraag
om vaststelling bedoeld in artikel 21, eerste lid, eerder
worden ingediend, na voltooiing van een aantal fasen van de
sanering, of, indien tussentijds over de voortgang wordt
gerapporteerd en daaruit blijkt dat de tussentijdse effecten
zijn bereikt.
Indien de aanvraag om subsidievaststelling op grond van het
eerste lid is ingediend, wordt de hoogte van de subsidie
berekend over de subsidiabele saneringskosten die zijn
gemoeid met de uitvoering van de sanering voor zover deze
is voltooid.
Op aanvraag van de subsidie-ontvanger kan Onze Minister
ten hoogste tweemaal een voorschot verlenen, indien de
aanvrager financiële zekerheid heeft gesteld voor het nog te
voltooien gedeelte van de sanering.
De hoogte van het voorschot wordt berekend naar rato van
het gedeelte van de subsidiabele saneringskosten die zijn
gemoeid met de uitvoering van de sanering voor zover deze
is voltooid.
Het subsidiebedrag wordt betaald binnen acht weken nadat
de beschikking tot subsidievaststelling op de voorgeschreven
wijze is bekendgemaakt.
De bestuursorganen aan wie Onze Minister de uitvoering van
bepalingen van dit besluit krachtens artikel 76j, vierde lid,
van de wet heeft gedelegeerd, melden een aanvraag als
bedoeld in artikel 13, eerste lid, voorafgaand aan de
beslissing omtrent verlening van de subsidie bij Onze
Minister.

art. 12 lid 1 1. Indien het een subsidie van € 25.000,- of meer betreft, kan de
Trsb
minister op aanvraag van de subsidieontvanger ten hoogste
tweemaal een voorschot verstrekken voor tezamen ten hoogste
80% van het subsidiebedrag.
art. 12 lid 2 2. De hoogte van het voorschot voor een subsidie van € 25.000,- of
Trsb
meer wordt berekend naar rato van het gedeelte van de
subsidiabele saneringskosten die zijn gemoeid met de uitvoering van
de sanering voor zover deze is voltooid.
art. 19 Trsb Het subsidiebedrag wordt betaald binnen acht weken nadat de
beschikking tot subsidievaststelling op de voorgeschreven wijze
bekend is gemaakt.

art. 26
lid 2
Bfbb
art. 27
lid 1
Bfbb

Gegevens

De melding, bedoeld in het eerste lid, bevat de bij
ministeriële regeling voorgeschreven gegevens.

Aanvraag
bijdrage

art. 27
lid 2
Bfbb

Tijdstip

art. 27
lid 3
Bfbb

Voorschot
mogelijk

De bestuursorganen, bedoeld in artikel 26, dienen jaarlijks
een aanvraag in tot verstrekking van een bijdrage ter
vergoeding van subsidie en betaling van voorschotten aan
derden ten behoeve van de sanering van gevallen van
ernstige verontreiniging van in gebruik zijnde en blijvende
bedrijfsterreinen als bedoeld in artikel 11, eerste lid,
onderdeel e.
De aanvraag om een bijdrage, bedoeld in het eerste lid,
wordt schriftelijk uiterlijk op 31 maart na het kalenderjaar
waarover de bijdrage wordt gevraagd, ingediend bij Onze
Minister.
De bestuursorganen, bedoeld in artikel 26, kunnen schriftelijk
een gemotiveerde aanvraag voor een voorschot op de
bijdrage, bedoeld in het eerste lid, indienen. Deze aanvraag
kan worden ingediend indien en voor zover bedoelde
bestuursorganen voorzien dat er onvoldoende financiële
middelen op grond van de uitvoering van de wet zijn om de
subsidie aan derden, ten behoeve van sanering van gevallen
genoemd in het eerste lid, tijdig te kunnen uitbetalen.

art. 30
Bfbb

Coördinerend Onze Minister kan coördinerende rechtspersonen aanwijzen,
rechtspersoo die belast zijn met de uitvoering en coördinatie van de
n
bodemsaneringactiviteiten met betrekking tot
bedrijfsterreinen van bij de rechtspersoon aangesloten
eigenaren of erfpachters van die bedrijfsterreinen. Van de
aanwijzing wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

art. 31
lid 1
Bfbb

Projectsubsidi Onze Minister kan op aanvraag een projectsubsidie
e
verstrekken aan de coördinerende rechtspersoon, voor het
collectief saneren van een aantal gevallen van ernstige
verontreiniging van bedrijfsterreinen.

art. 31
Bij ministeriële regeling kunnen ter zake van de bevoegdheid
lid 2
in het eerste lid nadere regels worden gesteld.
Bfbb
art. 11a Projectsubsidi Projectsubsidie als bedoeld in artikel 31, eerste lid, van het
lid 1
e
besluit, kan worden verleend voor het collectief saneren van
Rfbb
gevallen van ernstige verontreiniging van bedrijfsterreinen
waarbij door de coördinerende rechtspersoon uit de
projectsubsidie een korting wordt verstrekt ten behoeve van
de kosten van sanering van een bedrijfsterrein indien in ieder
geval voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

art. 20 lid 1 1. De minister kan aan een rechtspersoon zonder winstoogmerk een
Trsb
projectsubsidie verstrekken voor de uitvoering en coördinatie van
het saneren van ernstige verontreinigingen van bedrijfsterreinen,
indien die rechtspersoon is aangewezen op grond van artikel 30 van
het Besluit financiële bepalingen bodemsanering zoals dat luidde
voor de datum van inwerkingtreding van de Aanvullingswet bodem
Omgevingswet, of indien die rechtspersoon:
art. 20 lid 1 a. sanering tot doel heeft;
sub a Trsb
art. 20 lid 1 b. aantoonbare gedegen kennis heeft van bodemsanering en van de
sub b Trsb desbetreffende branche of van het onderwerp waarop de
bodemsanering betrekking heeft;
art. 20 lid 1 c. bodemsaneringsactiviteiten van bedrijfsterreinen uitvoert en
sub c Trsb coördineert voor een eigenaar of een erfpachter van die terreinen;
en
art. 20 lid 1 d. daartoe een overeenkomst heeft met de eigenaar of erfpachter.
sub d Trsb
art. 20 lid 2 De minister kan bij een beschikking als bedoeld in het eerste lid,
Trsb
voorwaarden opleggen aan een rechtspersoon als bedoeld in het
eerste lid met betrekking tot de uitvoering van collectieve
saneringen.
Trsb

art. 21 lid 1 1. Een projectsubsidie als bedoeld in artikel 20, kan worden verleend
Trsb
voor het collectief saneren van ernstige verontreiniging van
bedrijfsterreinen waarbij door een rechtspersoon als bedoeld in
artikel 20 uit die subsidie een korting wordt verstrekt ten behoeve
van de kosten van sanering van een bedrijfsterrein aan de eigenaar
of erfpachter van dat terrein indien in ieder geval voldaan wordt aan
de volgende voorwaarden:

art. 11a
lid 1 sub
a Rfbb
art. 11a
lid 1 sub
b Rfbb
art. 11a
lid 1 sub
c Rfbb

Veroorzakings a. de verontreiniging op of in de bodem van het
datum
bedrijfsterrein is geheel of gedeeltelijk veroorzaakt voor
1975;
Verwervingsd b. de eigenaar of erfpachter van het bedrijfsterrein heeft de
atum
eigendom onderscheidenlijk de erfpacht voor 1 januari 1995
verworven; het bepaalde in artikel 11, vierde lid, van het
besluit is van overeenkomstige toepassing;
Aangemelde c. de aanmelding, bedoeld in artikel 12 van het besluit, vindt
locatie
plaats via de coördinerende rechtspersoon voor 1 januari
2008, tenzij aannemelijk wordt gemaakt dat door bijzondere
omstandigheden aanmelding voor die datum niet mogelijk
was;
Sanering
d. de sanering wordt uitgevoerd in overeenstemming met de
conform wet wet;

art. 11a
lid 1 sub
d Rfbb
art. 11a Saneringsplan e. een saneringsplan als bedoeld in artikel 39 van de wet dan
lid 1 sub /algemene
wel een melding op grond van artikel 39b, derde lid, van de
e Rfbb regels
wet is uiterlijk op 31 december 2023 bij de bestuursorganen,
bedoeld in artikel 26 van het besluit ingediend;

art. 11a Kostenverhaa f. er zullen op grond van artikel 75, eerste, derde en zesde lid
lid 1 sub l art. 75 Wbb van de wet door de Staat geen kosten verhaald worden op
f Rfbb
degene aan wie de korting wordt verstrekt, met dien
verstande dat dit niet geldt voor dat deel van de korting dat
het kostenverhaal te boven gaat;

art. 21 lid 1 a. door de minister overeenkomstig artikel 8 is vastgesteld dat, en
sub a Trsb voor welk deel, de verontreiniging op of in de bodem van het
bedrijfsterrein geheel of gedeeltelijk is veroorzaakt voor 1975;
art. 21 lid 1 b. de eigenaar of erfpachter van het bedrijfsterrein heeft de
sub b Trsb eigendom onderscheidenlijk de erfpacht voor 1 januari 1995
verworven;
art. 21 lid 1 c. de aanmelding, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel c, heeft
sub c Trsb voor 1 januari 2008 plaatsgevonden via een coördinerende
rechtspersoon als bedoeld in artikel 30 van het Besluit financiële
bepalingen bodemsanering zoals dat luidde voor de datum van
inwerkingtreding van de Aanvullingswet bodem Omgevingswet;

art. 21 lid 1 d. de gegevens, bedoeld in de artikelen 4.1225, tweede lid, 4.1226,
sub d Trsb eerste lid, 4.1236, tweede lid, dan wel 4.1237, eerste lid, van het
Besluit activiteiten leefomgeving, indien het een bodem met een
kwaliteit boven een interventiewaarde als bedoeld in bijlage IIA bij
dat besluit betreft, alsmede de voor de sanering gestelde
maatwerkvoorschriften, dan wel indien het een grondwatersanering
betreft, de voor die sanering gestelde regels in een
omgevingsverordening of omgevingsplan en gestelde
vergunningvoorschriften of maatwerkvoorschriften zijn uiterlijk op
31 december 2023 aan de minister verstrekt;

art. 11a Eerdere
lid 1 sub subsidie
g Rfbb

g. er is niet reeds eerder subsidie op grond van het besluit of
korting als bedoeld in dit artikel vastgesteld voor een
sanering van hetzelfde geval van verontreiniging of voor
hetzelfde afzonderlijke gedeelte van het geval van
verontreiniging;
art. 11a Overheidsbijd h. er is niet uit andere hoofde een overheidsbijdrage voor de
lid 1 sub rage
bodemsaneringsactiviteiten verstrekt en deze zal ook niet
h Rfbb
worden verstrekt;
art. 11a Aanvang
i. er is niet op het moment van de beslissing omtrent
lid 1 sub
verlening van de korting reeds een aanvang gemaakt met de
i Rfbb
uitvoering van de sanering waarop de korting betrekking
heeft.

art. 11a Ook
Projectsubsidie als bedoeld in artikel 31, eerste lid, van het
lid 2
projectsubsidi besluit kan voorts worden verleend voor het collectief
Rfbb
e
saneren van gevallen van ernstige verontreiniging van
bedrijfsterreinen waarbij door de coördinerende
rechtspersoon uit de projectsubsidie een korting wordt
verstrekt ten behoeve van de kosten van sanering van een
bedrijfsterrein indien sprake is van:
art. 11a Veroorzakings a. gevallen van ernstige verontreiniging die geheel
lid 2 sub datum
veroorzaakt zijn vóór 1987,
a Rfbb

art. 21 lid 1 e. er is niet reeds eerder subsidie op grond van het Besluit financiële
sub e Trsb bepalingen bodemsanering zoals dat luidde voor de datum van
inwerkingtreding van de Aanvullingswet bodem Omgevingswet of
deze regeling of een korting als bedoeld in het eerste lid vastgesteld
voor sanering van verontreiniging;
art. 21 lid 1 f. er is niet uit anderen hoofde een overheidsbijdrage voor de
sub f Trsb saneringsactiviteiten verstrekt en deze zal ook niet worden
verstrekt; en
art. 21 lid 1 g. er is niet op het moment van de beslissing omtrent verlening van
sub g Trsb de korting reeds een aanvang gemaakt met de uitvoering van de
sanering waarop de korting betrekking heeft.
art. 21 lid 2 2. Indien de gegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, reeds
Trsb
zijn verstrekt ingevolge het Besluit activiteiten leefomgeving kan
worden volstaan met een verwijzing naar die verstrekte gegevens,
mits die gegevens nog actueel zijn.
art. 21 lid 3 3. Artikel 8, derde lid, is van overeenkomstige toepassing.
Trsb
art. 21 lid 4 4. Een subsidie als bedoeld in artikel 20 kan voorts worden verleend
Trsb
voor het collectief saneren van ernstige verontreiniging van
bedrijfsterreinen waarbij door een rechtspersoon als bedoeld in dat
artikel uit de subsidie een korting wordt verstrekt ten behoeve van
de kosten van sanering van een bedrijfsterrein aan de eigenaar of
erfpachter van dat terrein indien sprake is van:
art. 21 lid 4 a. ernstige verontreiniging die geheel veroorzaakt is vóór 1987,
sub a Trsb

art. 11a Spoed
lid 2 sub aanwezig
b Rfbb

art. 11a
lid 2 sub
c Rfbb
art. 11a
lid 2 sub
d Rfbb
art. 11a
lid 2 sub
d Rfbb
art. 11a
lid 2 sub
d Rfbb
art. 11a
lid 2 sub
d Rfbb
art. 11a
lid 3
Rfbb

b. waarvoor in de beschikking, bedoeld in artikel 37, eerste
lid, van de wet, is vastgesteld dat er sprake is van een geval
van ernstige verontreiniging dat spoedig dient te worden
gesaneerd, dan wel de noodzaak tot sanering is ontstaan
naar aanleiding van voorgenomen activiteiten op het
desbetreffende bedrijfsterrein,
c. waarvan de sanering nog niet is begonnen, en

art. 21 lid 4 b. de noodzaak tot sanering is ontstaan naar aanleiding van
sub b Trsb voorgenomen activiteiten op het desbetreffende bedrijfsterrein,

Situaties

d. waarbij zich één of meer van de volgende situaties
voordoet:

art. 21 lid 4 d. waarbij zich één of meer van de volgende situaties voordoet:
sub d Trsb

Gewenste
ontwikkelinge
n omgeving
Gebied groter
dan
bedrijfsterrei
Grondwaterv
erontreiniging

1e. een situatie waarbij de effecten van de verontreiniging op
de omgeving zodanig zijn dat gewenste ontwikkelingen in de
omgeving worden geremd of beperkt,
2e. een situatie waarbij de sanering onderdeel vormt van
verbetering van de kwaliteit van een gebied dat groter is dan
alleen het bedrijfsterrein, of
3e. een grondwaterverontreiniging die zich uitstrekt buiten
het bedrijfsterrein, waardoor gewenste gebruiksfuncties van
de ondergrond worden beperkt.
In de gevallen, bedoeld in het eerste en tweede lid, bestaat
de korting uit een door de Minister van Infrastructuur en
Milieu vast te stellen percentage van de saneringskosten,
waarbij de hoogte van het percentage voor de diverse
gevallen verschillend kan worden vastgesteld.

art. 21 lid 4 1°. een situatie waarbij de effecten van de verontreiniging op de
sub d Trsb omgeving zodanig zijn dat gewenste ontwikkelingen in de omgeving
worden geremd of beperkt;
art. 21 lid 4 2°. een situatie waarbij de sanering onderdeel vormt van
sub d Trsb verbetering van de kwaliteit van een gebied dat groter is dan alleen
het bedrijfsterrein; of
art. 21 lid 4 3°. een grondwaterverontreiniging die zich uitstrekt buiten het
sub d Trsb bedrijfsterrein, waardoor gewenste gebruiksfuncties van de
ondergrond worden beperkt.
art. 21 lid 5 5. Voor de toepassing van het eerste en derde lid bestaat de korting
Trsb
uit een door de minister vast te stellen percentage van de
saneringskosten, waarbij de hoogte van het percentage voor de
diverse situaties verschillend kan worden vastgesteld.

Aanvang

art. 21 lid 4 c. waarvan de sanering nog niet is begonnen; en
sub c Trsb

art. 11a
lid 4
Rfbb

In de gevallen, bedoeld in het tweede lid, kan de korting
slechts worden verstrekt voor zover voldaan wordt aan de
eisen gesteld bij of krachtens de Verordening van de
Commissie der Europese gemeenschappen (Verordening (EG)
Nr. 1998/2006 (EG) betreffende de toepassing van artikel 87
en 88 van het EG-verdrag op de minimis-steun (PbEU 2006, L
379/5), dan wel daarvoor in de plaats tredende Europese
regelgeving. In verband daarmee draagt de coördinerende
rechtspersoon ervoor zorg dat de eigenaar of erfpachter van
het bedrijfsterrein waarop de korting betrekking heeft, aan
hem een verklaring overlegt overeenkomstig het model in
bijlage 8a bij deze regeling omtrent de minimis-steun.

art. 11b
lid 4
Rfbb
art. 32
lid 1
Bfbb

De in artikel 11a, derde lid, genoemde saneringskosten
betreffen de kostenposten zoals genoemd in bijlage 7.

art. 32
lid 2
Bfbb
art. 32
lid 2 sub
a Bfbb
art. 32
lid 2 sub
b Bfbb
art. 37a
Bfbb

art. 21 lid 6 6. In de gevallen, bedoeld in het derde lid, kan de korting slechts
Trsb
worden verstrekt voor zover voldaan wordt aan de eisen gesteld bij
of krachtens verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Europese
Commissie van 18 december 2013, betreffende de toepassing van
de artikelen 87 en 88 van het Verdrag betreffende de werking van
de Europese Unie op de-mininissteun (PbEU 2013, L 352), dan wel
daarvoor in de plaats tredende Europese regelgeving. In verband
daarmee draagt een rechtspersoon als bedoeld in artikel 20 ervoor
zorg dat de eigenaar of erfpachter van het bedrijfsterrein waarop de
korting betrekking heeft, aan hem een verklaring overlegt
overeenkomstig het model in bijlage 3 bij deze regeling omtrent de
minimissteun.
art. 21 lid 7 7. De minister kan bij het verlenen van de projectsubsidie nadere
Trsb
voorschriften stellen met betrekking tot het bepaalde in dit artikel.
art. 22 Trsb De in artikel 21, vijfde lid, bedoelde saneringskosten betreffen de
kostenposten, genoemd in bijlage 2 bij deze regeling.

De aanvraag tot verlening van een projectsubsidie wordt
uiterlijk dertien weken voor de aanvang van de activiteiten
waarvoor subsidie wordt gevraagd, ingediend bij Onze
Minister.
De aanvraag tot verlening van een projectsubsidie omvat:

art. 23 lid 1 1. De aanvraag tot verlening van een projectsubsidie als bedoeld in
Trsb
artikel 20 wordt uiterlijk dertien weken voor de aanvang van de
activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd, ingediend bij de
minister.
art. 23 lid 2 2. De aanvraag tot verlening van een projectsubsidie als bedoeld in
Trsb
het eerste lid omvat:

a. een omschrijving van de activiteiten en de daarmee
beoogde doelstellingen,

art. 23 lid 2 a. een omschrijving van de activiteiten en de daarmee beoogde
sub a Trsb doelstellingen; en

b. een overzicht van de aan de activiteiten verbonden
uitgaven.

art. 23 lid 2 b. een overzicht van de aan de activiteiten verbonden uitgaven.
sub b Trsb

Onze Minister weigert de subsidie voor het deel waarvoor:

art. 24 Trsb Onverminderd de artikelen 11 en 12 van het Kaderbesluit subsidies I
en M beslist de minister afwijzend op een aanvraag voor de
subsidie:

art. 37a
sub a
Bfbb

a. reeds eerder subsidie op grond van dit besluit is
vastgesteld voor een sanering van hetzelfde geval van
verontreiniging of, op grond van artikel 10, voor hetzelfde
afzonderlijke gedeelte van het geval van verontreiniging;

art. 24 sub a. indien reeds eerder op grond van het Besluit financiële bepalingen
a Trsb
bodemsanering zoals dat luidde voor de datum van inwerkingtreding
van de Aanvullingswet bodem Omgevingswet of van deze regeling
subsidie voor sanering van dezelfde verontreiniging is vastgesteld;

art. 37a
sub b
Bfbb
art. 37a
sub c
Bfbb
art. 33
lid 1
Bfbb

b. uit andere hoofde een overheidsbijdrage voor de
bodemsaneringsactiviteiten is of zal worden verstrekt;

art. 24 sub b. waarvoor uit anderen hoofde een overheidsbijdrage voor de
b Trsb
bodemsaneringsactiviteiten is of zal worden verstrekt; of

c. op het moment van de beslissing omtrent verlening reeds
een aanvang is gemaakt met de uitvoering van de sanering
waarvoor subsidie is aangevraagd.
De ontvanger van een projectsubsidie voert een zodanig
ingerichte administratie, dat daaruit te allen tijde de voor de
vaststelling van de subsidie van belang zijnde rechten en
verplichtingen alsmede de betalingen en de ontvangsten
kunnen worden nagegaan.
Deze administratie wordt gedurende zeven jaren bewaard.

art. 24 sub c. op het moment van de beslissing op de aanvraag tot
c Trsb
subsidieverlening reeds een aanvang is gemaakt met de uitvoering
van de sanering waarvoor subsidie is aangevraagd.
art. 19 lid 1
en 3 Kbsl

Binnen dertien weken na afloop van de activiteiten waarvoor
subsidie is verleend dient de subsidie-ontvanger een
aanvraag tot vaststelling van de projectsubsidie in.
De aanvraag gaat vergezeld van een financieel verslag dat is
opgebouwd overeenkomstig de begroting van de
saneringskosten op grond waarvan subsidie is verleend.

art. 24 lid 1
Kbsl

art. 33
lid 2
Bfbb
art. 34
lid 1
Bfbb
art. 34
lid 2
Bfbb

art. 34
lid 3
Bfbb

Het financiële verslag gaat vergezeld van een verklaring van
getrouwheid van een accountant als bedoeld in artikel 393,
eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, die wordt
afgegeven na toetsing van de wijze van besteding van de
gelden op basis van de wet, dit besluit en de daarop
berustende regelgeving.

art. 9 lid 2
en 3 Kbsl

art. 25 lid 1 1. De aanvraag tot vaststelling van de subsidie, bedoeld in artikel 22
Trsb
juncto artikel 23, gaat vergezeld van een financieel verslag dat is
opgebouwd overeenkomstig de begroting van de saneringskosten
op grond waarvan subsidie is verleend indien het een subsidie van
125.000 euro of meer betreft.
art. 25 lid 2 2. Het financiële verslag, bedoeld in het eerste lid, gaat vergezeld
Trsb
van een verklaring van getrouwheid van een accountant als bedoeld
in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, die
wordt afgegeven na toetsing van de wijze van besteding van de
gelden op basis van deze regeling.

art. 34
lid 4
Bfbb
art. 35
Bfbb

art. 35
Bfbb
art. 36
lid 1
Bfbb
art. 36
lid 2
Bfbb

art. 37
lid 1
Bfbb
art. 37
lid 2
Bfbb
art. 37
lid 3
Bfbb

Onze Minister beslist binnen dertien weken op de aanvraag
tot vaststelling van de projectsubsidie.
exploitatielast Onze Minister kan per boekjaar subsidie verstrekken aan de
en
coördinerende rechtspersoon, bedoeld in artikel 30 ten
behoeve van de exploitatielasten van diens bureau. Afdeling
4.2.8 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing.

Beslistermijn Onze Minister beslist binnen dertien weken op de aanvraag
aanvraag
tot verlening van een subsidie als bedoeld in artikel 35.
exploitatiesub
sidie
Onze Minister kan de termijn bedoeld in het eerste lid met
ten hoogste dertien weken verlengen.Van die verlenging
wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de aanvrager.
Afwijzingsgro
nd
exploitatiesub
sidie

vaststelling
Onze Minister beslist binnen dertien weken op de aanvraag
exploitatiesub tot vaststelling van een subsidie als bedoeld in artikel 35.
sidie
Onze Minister kan de termijn, bedoeld in het eerste lid, voor
ten hoogste dertien weken verlengen. Van die verlenging
wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de aanvrager.
De aanvraag tot vaststelling van een subsidie als bedoeld in
artikel 35, gaat vergezeld van een financieel verslag dat is
opgebouwd overeenkomstig de begroting van de
exploitatiekosten op grond waarvan subsidie is verleend.

art. 25 lid 1
Kbsl
art. 26 lid 1 1. De minister kan per boekjaar subsidie verstrekken aan een
Trsb
rechtspersoon als bedoeld in artikel 21 ten behoeve van de
exploitatielasten van zijn bureau.
art. 26 lid 2
Trsb
art. 27 lid 1
Trsb

2. Afdeling 4.2.8 van de Algemene wet bestuursrecht is van
toepassing op een subsidie als bedoeld in het eerste lid.
1. De minister beslist binnen dertien weken op de aanvraag tot
verlening van een subsidie als bedoeld in artikel 26.

art. 27 lid 2 2. De minister kan de termijn, bedoeld in het eerste lid, met ten
Trsb
hoogste dertien weken verlengen. Van die verlenging wordt
schriftelijk mededeling gedaan aan de aanvrager.
art. 28 Trsb De minister beslist afwijzend op een aanvraag tot verlening van een
subsidie als bedoeld in artikel 26, indien voor dezelfde
werkzaamheden reeds een exploitatiesubsidie is toegekend op
grond van het Besluit financiële bepalingen bodembescherming, ten
behoeve van situaties als bedoeld in artikel 3.1 van de
Aanvullingswet bodem Omgevingswet.
art. 28 lid 1 1. De minister beslist binnen dertien weken op de aanvraag tot
Trsb
vaststelling van een subsidie als bedoeld in artikel 26.
art. 29 lid 2 De minister kan de termijn, bedoeld in het eerste lid, voor ten
Trsb
hoogste dertien weken verlengen. Van die verlenging wordt
schriftelijk mededeling gedaan aan de aanvrager.
art. 29 lid 3 De aanvraag tot vaststelling van een subsidie als bedoeld in artikel
Trsb
28 gaat vergezeld van een financieel verslag dat is opgebouwd
overeenkomstig de begroting van de exploitatiekosten op grond
waarvan subsidie is verleend.

art. 37
lid 4
Bfbb

art. 41
lid 1
Bfbb
art. 14
Rfbb

art. 41
lid 2

art.
44a
Bfbb
art. 45
Bfbb

Het financiële verslag gaat vergezeld van een verklaring van
getrouwheid van een accountant als bedoeld in artikel 393,
eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, die wordt
afgegeven na toetsing van de wijze van besteding van de
gelden op basis van de wet, dit besluit en de daarop
berustende regelgeving.
Subsidie voor 1 Onze Minister kan aan een organisatie zonder
andere
winstoogmerk per boekjaar subsidie verstrekken voor bij
bodemsaneri ministeriële regeling aangewezen activiteiten op het gebied
ngsactiviteite van onderzoek en sanering.
De activiteiten op het gebied van onderzoek en sanering,
bedoeld in artikel 41, eerste lid van het besluit op grond
waarvan de subsidie kan worden verstrekt zijn:
a. kennisontwikkeling,
b. kennisoverdracht,
c. kwaliteitsborging,
d. nazorg en beheer, of
e. internationale samenwerking.
Afdeling 4.2.8 van de Algemene wet bestuursrecht is van
toepassing.
Inwerkingtred
ing
horizonbepali Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2025 met dien
ng
verstande dat het van toepassing blijft op subsidies die voor
die datum zijn aangevraagd.
Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit financiële
bepalingen bodemsanering

art. 29 lid 4 Het financiële verslag gaat vergezeld van een verklaring van
Trsb
getrouwheid van een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste
lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, die wordt afgegeven na
toetsing van de wijze van besteding van de gelden op basis van deze
regeling.
art. 30 lid 1 1. De minister kan op aanvraag een organisatie zonder
Trsb
winstoogmerk per boekjaar een subsidie verstrekken voor de
volgende activiteiten op het gebied van onderzoek en sanering:
art. 30 lid 1 a. kennisontwikkeling;
sub a t/m e b. kennisoverdracht;
Trsb
c. kwaliteitsborging;
d. nazorg en beheer, of
e. internationale samenwerking.

art. 30 lid 2
Trsb
art. 31 lid 1
Trsb
art. 31 lid 2
Trsb

2. Afdeling 4.2.8 van de Algemene wet bestuursrecht is van
toepassing.
1. Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de
Aanvullingswet bodem Omgevingswet in werking treedt.
2. Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2025, met dien
verstande dat zij van toepassing blijft op subsidies die voor die
datum zijn aangevraagd.
art. 32 Trsb Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling subsidie
bodemsanering ernstige historische verontreiniging
bedrijfsterreinen.

