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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2021-770332013 DOS-2021-

0001747

Onderwerp

Aanvraag en toekenning Rijksmiddelen Bodem en Ondergrond 2021

Advies

1. In te stemmen met de aanvraag voor de Specifieke Uitkering Bodem (SPUK) voor

buitenproportionele opgaven 2021;

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over aanvraag voor de Specifieke Uitkering Bodem

(SPUK) voor buitenproportionele opgaven 2021.

Besluit GS

Vastgesteld conform advies.

Bijlagen

 Regeling Specifieke uitkering bodem 2021

 Aanvraag SPUK provincie Zuid-Holland Buiten proportionele opgave 2021 d.d. 1 april 2021

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 20 april 2021 20 april 2021
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1 Toelichting voor het College

 

Eind 2020 is het Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020 afgerond. Dit convenant vormde

de grondslag voor de afspraken tussen het Rijk, IPO, VNG en de Unie van Waterschappen over

de uitvoering van bodemtaken en de verdeling van middelen in die periode. Voor 2021 werden de

taken voor bodem en ondergrond onder het regime van de Wet bodembescherming (Wbb)

uitgevoerd door 12 provincies en 29 rechtstreekse gemeenten. Na inwerkingtreding van de

Omgevingswet (januari 2022) worden de budgetten voor taken rond bodem en ondergrond

verdeeld over 12 provincies en ongeveer 355 gemeenten. Als gevolg van het uitstel van de

inwerkingtreding van de Omgevingswet is een leemte ontstaan voor het beschikbaar stellen van

de noodzakelijke middelen. Om die reden worden voor het overbruggingsjaar 2021 de

Rijksmiddelen voor de uitvoering van de bodemtaken verstrekt via een Decentralisatie Uitkering

(DU) en een Specifieke Uitkering (SPUK). Medio 2021 worden de bestuurlijke en financiële

afspraken voor de periode 2022-2025 afgerond.

De SPUK is bedoeld voor het aanvragen van aanvullend budget voor buitenproportionele

opgaven. Buitenproportionele opgaven hebben betrekking op onderzoeks -en uitvoeringskosten

voor bodemverontreinigingen met diffuus lood en PFAS waarbij sprake is van onaanvaardbare

risico’s. Voor de aanvraag van de SPUK wordt een aanvraag ingediend met onderbouwing voor

de uit te voeren projecten voor de komende 3 jaar. Deze projectplan aanvraag is als bijlage bij dit

voorstel toegevoegd. De indieningstermijn voor de aanvraag van de SPUK loopt van 1 april tot 30

april 2021. Met dit voorstel voor besluitvorming wordt de aanvraag vastgesteld. Daarnaast wordt

met dit voorstel kennis genomen van de uitkering van de DU in 2021 voor sanering van

historische spoedlocaties en apparaatskosten.

Voor het overbruggingsjaar 2021 zijn door het Rijk budgetten beschikbaar gesteld.

  Voor de Provincie Zuid-Holland is een bedrag voorzien van € 829.303,-. voor de

afronding van historische spoed, het gebiedsgericht grondwaterbeheer en de nazorg,

inclusief het aangeven van de wijze van monitoring van de voortgang. Uitkering van dit

bedrag vindt plaats via een Decentralisatie Uitkering (DU);

  Voor de Provincie Zuid-Holland wordt voor 2021 een bedrag uitgekeerd van € 611.793,-.

ten behoeve van apparaatskosten. Uitkering van dit bedrag vindt eveneens plaats via

een Decentralisatie Uitkering (DU).

  Daarnaast vraagt de provincie aan het Rijk een bijdrage voor het uitvoeren van

buitenproportionele opgaven ter hoogte van € 2.998.000,= via de SPUK. Door de

provincie Zuid-Holland is een projectplan (zie: bijlage bij de aanvraag) opgesteld ter

onderbouwing van deze aanvraag. 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag: € 2.998.000

Programma: 7. Gezond en veilig
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71.4. Beschermen en benutten van de kwaliteiten van het bodem- en grondwatersysteem

Financiële risico's: Bij onvoldoende besteding van de I&W-middelen kunnen zij overgaan tot

terugvordering voor alleen het onbestede deel. Verder zijn er geen financiële risico’s.

Juridisch kader

Als gevolg van het uitstellen van de inwerkingtreding van de Omgevingswet is het noodzakelijk

om voor de overbruggingsperiode van 2021 de financiële middelen vanuit het Rijk via een SPUK

aan te vragen. Dit betreft een overbruggingsperiode tot de Omgevingswet in werking is getreden

en via deze weg de wettelijke grondslag is geregeld. 

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 Er heeft geen voorafgaande besluitvorming plaats gevonden.

 

3 Proces

 

Na besluitvorming in GS wordt de aanvraag voor de SPUK Bodem 2021 met onderbouwing

aangeboden aan het Ministerie van IenW die hierin optreedt namens het Rijk. Het betreft een

technische uitwerking van een aanvraag voor een SPUK gebaseerd op de uitvoering van

bestaande taken volgens de Wet bodembescherming. De aanvraag kan per email aan het

Ministerie worden aangeboden naar emailadres dat in de SPUK is weergegeven.

 

4 Participatie en rolneming

 

Participatie is niet aan de orde. Het betreft een technische uitwerking van bestaande

werkzaamheden op grond van de Wet bodembescherming.

 

5 Communicatiestrategie

 Ten behoeve van eventuele communicatie is een publiekssamenvatting opgesteld.

 


