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Kostenvergoeding in verband met het project
Kwaliteitsimpuls Wet bodembescherming (Wbb)
Onze referentie
thm/2010.00089

Aanleiding
Het kabinet Balkenende IV heeft van decentralisatie een belangrijk speerpunt
gemaakt in zijn beleid om zo de gemeenten en provincies meer beleidsvrijheid te
geven en de interbestuurlijke lasten te verminderen. Dit heeft gevolgen voor de
bestaande uitkeringen op het gebied van bodemsanering.
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In plaats van specifieke uitkeringen op grond van de Wet Bodembescherming
(Wbb), zoals de aanvullende ‘Aanvullende apparaatskostenvergoeding in verband
met het project Kwaliteitsimpuls Wet bodembescherming (Wbb)’, ontvangen
bevoegde overheden vanaf 2010 middelen via de zogenaamde decentralisatie, een
gelabelde uitkering in het provincie- en gemeentefonds.
Dit memo gaat in op: het project; de uitkering in de verschillende
programmaperioden; de decentralisatie-uitkering bodem en hoe daarmee binnen
de organisatie mee kan worden omgegaan.
Project Kwaliteitsimpuls Wbb
Voor provincies en gemeenten die deelnemen in het project ‘Kwaliteitsimpuls Wet
bodembescherming (Wbb)’ stelt het Ministerie van VROM vanaf 1 juli 2006 een
aanvullende apparaatskostenvergoeding beschikbaar. De regeling geldt van 1 juli
2006 tot en met 31 december 2014. Om uw organisatie op dit onderdeel voor een
langere termijn zekerheid te bieden, is de aanvullende bijdrage voor de
Kwaliteitsimpuls gekoppeld aan de vijfjaarlijkse termijn van programmaperioden
van de bodemsanering.
Resultaten
Niet alle overheden nemen deel vanaf juli 2006: enkele zijn later ingestapt. Van
de 41 bevoegde overheden Wbb nemen inmiddels 40 overheden op vrijwillige
basis deel aan onderlinge visitaties naar het functioneren van hun
geïmplementeerde kwaliteitssysteem voor bodembeheer. De score op het
functioneren van de kwaliteitssystemen vertoont een stijgende lijn ten opzichte
van voorgaande jaren. Deelnemende overheden wisselen goede voorbeelden uit,
wat leidt tot uniformiteit en kostenbesparing.
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Periode juli 2006 tot en met 2009
In eerste aanleg betrof het een pilotfase. Deze pilotfase liep qua financiering door
tot en met 2009. Tijdens deze periode zijn de activiteiten van de pilot geëvalueerd
(eind 2008). De resultaten daarvan zijn meegenomen bij de verdeling van de
bodemsaneringsmiddelen voor de volgende programmaperiode (voorjaar van
2009).

Datum
7 junil 2010
Onze referentie
thm/2010.00089
Bijlage(n)

De vergoeding
Voor gemeentelijke organisaties tot 350.000 inwoners (gebaseerd op het CBS
inwonersaantal per 1 januari 2006) en voor provincies met een
organisatieomvang voor de bevoegd gezag taken Wbb van minder dan 12 fte
wordt jaarlijks 0,4 fte vergoed. Voor de overige gemeenten en provincies geldt
een jaarlijkse bijdrage van 0,6 fte. De standaardvergoeding per fte bedraagt €
77.000,- per jaar overeenkomstig de standaardvergoeding die is aangehouden
voor de apparaatskosten Wbb tot en met 2009. Deze standaardvergoeding is
gedurende de programmaperiode 2006 t/m 2009 per jaar als voorschot
uitgekeerd. Bij de verantwoording van het meerjarenprogramma Wbb 2005 tot en
met 2009 die uiterlijk per 15 juli 2010 is overgelegd, wordt de vergoeding
vastgesteld.

-

Periode 2010 tot en met 2014
In de periode 2010 tot en met 2014 zal er geen specifieke uitkering op basis van
de Wet Bodembescherming (Wbb) meer zijn. De specifieke uitkering is vervangen
door een decentralisatie-uitkering binnen het gemeente- en provinciefonds. De
aanvullende apparaatskosten voor de kwaliteitsimpuls maken deze periode deel
uit van de decentralisatie-uitkering. Bij de berekening van de apparaatskosten is
daarmee rekening gehouden.
Decentralisatie-uitkering
Binnen de decentralisatie-uitkering bodem is het mogelijk om middelen in te
zetten in zowel stedelijk als landelijk gebied en is er geen scheiding meer tussen
programmamiddelen en apparaatskosten. De besteding is in dat opzicht vrij
evenals de prioritering door het bevoegd gezag.
Uw organisatie heeft aangegeven mee te doen aan het project en ontvangt
daarvoor de middelen. Het ligt voor de hand dat de organisatie dan ook de
benodigde menskracht en middelen voor kwaliteitszorg opneemt in de
werkbegroting/het jaarwerkplan, net zoals dat voor de andere taken gebeurt.
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