
 
Begrotingswijziging Provinciale Staten 

Behandeling bij 2e berap 2021 
 

 

 
Programma: 3  Omgeving 
Onderwerp :  V B 14 Bestedingsritme Decentralisatie uitkering bodemsanering 
 

 

Toelichting:  
Met de bestemming jaarrekeningresultaat 2020 is voor bodem een bedrag teruggevraagd 
van in totaal € 2,775 mln. Hierbij is aangegeven dat € 1,85 mln. noodzakelijk is voor 
wettelijke taken die zich richten op o.a. bodemsanering, overgangsrecht van de Wet 
bodembescherming onder de Omgevingswet en de nieuwe stoffen problematiek rond (nog) 
niet genormeerde stoffen (zoals PFAS) in de periode 2021-2023. Het overige deel (€ 
925.000) is nodig voor de projecten die op grond van het convenant bodem en ondergrond 
zijn geïnitieerd in het kader van de bodemtransitie. 
Het is door diverse factoren niet realistisch gebleken om de besteding van deze middelen 
conform de afgesproken jaarschijf uit te voeren. Hieronder zijn deze factoren weergegeven. 
 
Uitstel Omgevingswet en bestuurlijke afspraken bodem 
Door uitstel van de Omgevingswet naar 1 juli 2022 is de overdracht van bodemtaken 
uitgesteld. Dit betekent enerzijds dat de provincie langer bevoegd gezag blijft maar 
anderzijds ook dat projecten/locaties pas een half jaar later worden overgedragen. Daardoor 
zal een deel van de kosten in 2022 worden gemaakt. Het uitstel heeft ook gezorgd voor 
vertraging van de bestuurlijke bodemafspraken. De verwachting is dat dit najaar de 
bestuurlijke afspraken met de staatsecretaris verder vorm krijgen. Daarbij worden nieuwe 
afspraken gemaakt over de aanpak van resterend spoedopgave, buitenproportionele 
opgaven (incl. PFAS), governance, samenwerkingsagenda en de kennisinfrastructuur. In de 
meicirculaire is vanwege het overgangsjaar 2021 extra middelen ontvangen (€ 475.614). Dit 
bedrag is gericht op het langer bevoegd blijven (t/m juli 2022) voor alle bodemtaken onder de 
Wet bodembescherming.  
 
Temporisatie integrale projecten vanwege coronapandemie 
De voortgang van de integrale bodemprojecten is mede afhankelijk van de samenwerking 
met externe stakeholders. Door de coronapandemie zijn projecten en samenwerkingsvormen 
getemporiseerd. Niet alle projecten die waren voorzien worden hierdoor in 2021 uitgevoerd 
maar zal zijn vervolg en navolging krijgen in 2022 en 2023.  
 
Op basis hiervan stellen we voor om van het begrote bedrag in 2021 (€ 1.925.743), een deel 
(€ 1.375.000) door te schuiven naar 2022 en 2023.  
 

 

Voorstel: 
Volgens onderstaande tabel het bestedingsritme van het budget Decentralisatie uitkering 
bodemsanering met € 1.375.000 aan te passen. De wijziging verloop budgettair neutraal via 
de reserve tijdelijke budgetten. 
 

 
Exploitatie 

Progr. Omschrijving 2021 2022 2023 2024 2025 

Lasten 

3 Omgeving -1.375.000 825.000 550.000   

 Reserve tijdelijke 
budgetten 
Vorming van reserve 

 
 

1.375.000 

    

 Totaal lasten 0 825.000 550.000 0 0 



Progr. Omschrijving 2021 2022 2023 2024 2025 

Baten 

 Reserve tijdelijke 
budgetten 
Beschikking over reserve 

  
 

825.000 

 
 

550.000 

  

 Totaal baten 0 825.000 550.000 0 0 

 
 
Reserves/voorzieningen/overlopende passiva 

Progr. Omschrijving 2021 2022 2023 2024 2025 

Lasten 

 Reserve tijdelijke 
budgetten 
Beschikking over reserve 

  
 

825.000 

 
 

550.000 

  

 Totaal lasten 0 825.000 550.000 0 0 

Baten 

 Reserve tijdelijke 
budgetten 
Vorming van reserve 

 
 

1.375.000 

    

 Totaal baten 1.375.000 0 0 0 0 

 
  


