
 

   

Q& A van GOO Informatie-uur 11 mei 2021 
Subsidieregeling provincie Gelderland – Overdracht 
bodemtaken onder de Omgevingswet 
 

Contactpersoon: 
Henny Alink – provincie Gelderland 

h.alink@gelderland.nl  

 
Alle informatie over de subsidieregeling is te vinden op de website van provincie 
Gelderland: 
https://www.gelderland.nl/Subsidies/Overdracht-bodemtaken-onder-de-

Omgevingswet 

 

Henny Alink gaf in het informatie-uur een korte toelichting op de subsidieregeling. In 

een notendop:  

 

 Toepasbaar in de breedste zin van het woord (zolang het de overdracht van 

bodemtaken onder de Omgevingswet betreft) 

 Zo integraal mogelijk, altijd gerelateerd aan bodem en ondergrond 

 Brede simpele regeling om gemeenten te ondersteunen 

 Een bedrag van 50.000 euro (eenmalig) 

 Binnen een half jaar na toekenning starten met werkzaamheden waarvoor 

bijdrage aangevraagd is 

 Aanvragen via de website van provincie Gelderland (via subsidieportaal) 

 De subsidie geldt niet voor werkzaamheden voor fysieke bodemsanering 

 Subsidieregeling wordt in 2024 geëvalueerd via het GOO.  
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Q & A 
50.000 euro per gemeente is een mooi en hoog bedrag. Kunnen we dit bedrag ook 

gefaseerd in zetten?   

Ja, dat kan. Maar dan moet je wel aangeven waarvoor je het gaat inzetten, op welke 

termijn en je moet binnen een half jaar starten. De subsidie kan dus gefaseerd ingezet 

worden, maar een gefaseerde aanvraag van de subsidie is niet mogelijk. Een gemeente 

kan maar één aanvraag indienen. 

 

Hoe gedetailleerd moet de aanvraag zijn? 

Het aanvragen van de subsidie is niet ingewikkeld. Er is geen gedetailleerde aanvraag 

nodig. Hoe ruimer je het omschrijft, hoe meer mogelijkheden je hebt.  

 

Is er ook co-financiering nodig? 

Nee. 

 

Kunnen gemeenten de bijdrage inzetten om uren bij omgevingsdiensten in te kopen?  

Zolang de ureninzet bijdraagt aan de overdracht van bodemtaken onder de 

Omgevingswet, dan kan dat. 

 

Hoelang duurt het voordat er een definitieve beschikking komt?  

Het beoordelen van een aanvragen en het vaststellen van toekenning van de subsidie 

kan heel snel gaan. Het neemt maximaal 13 weken tijd in beslag. Na toekenning wordt 

het bedrag direct overgemaakt.  

 

 



 

   

 

Er is geen resultaatverplichting. Mogen uren ook ingezet worden voor het laten 

uitvoeren van bodemtaken? 

Normaliter zet je geen subsidie in voor de uitvoering van wettelijke taken. Dit gaat om 

de overdracht van bodemtaken onder de Omgevingswet. Iedere gemeente moet 

verantwoording over de besteding van de subsidie kunnen afleggen. Iedere gemeenten 

moet dus kunnen laten zien dat de subsidie besteed is aan de opdracht/het doel 

waarvoor je de subsidie hebt aangevraagd.  

 

Waar staan de invulformulieren voor het aanvragen van de subsidie? 

Ga naar de website (https://www.gelderland.nl/Subsidies/Overdracht-bodemtaken-

onder-de-Omgevingswet). Klik op de link naar het subsidieportaal (onder het kopje 

‘Subsidie aanvragen’. Je komt dan in een inlogomgeving. Je logt in met eHerkenning van 

de gemeente. Daarna doorloop je de aanvraagprocedure. 

 

Zijn er ook (offline) voorbeelden van het aanvraagformulier? 

Nee, die zijn er niet. Je kunt wel een print screen van het formulier maken. Maar je moet 

eerst wel in het systeem inloggen. Je hoeft het formulier niet ineens in te vullen. Je kunt 

het dus tussentijds opslaan en op een later moment aanvullen. 

 

Als de subsidie van 50.000 euro niet op is, moet het restant dan terug?  

Nee, dat hoeft niet. Zolang het ingezet wordt voor de overdracht van bodemtaken onder 

de Omgevingswet in de brede zin van het woord. Ook het jaar na inwerkingtreding van 

de Omgevingswet mag de subsidie nog gebruikt worden. De provincie vertrouwt erop 

dat het geld correct goed wordt ingezet. 
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Is er ook nog geld gemoeid met het project ‘Warme Overdracht’? 

VNG onderhandelt met het Rijk over de apparaatskosten van de taken die naar 

gemeenten gaan. Provincie Gelderland heeft deze subsidieregeling. We hebben niet 

uitgezocht of andere provincies ook een dergelijke regeling kennen.  

 

Kunnen we de subsidie ook gebruiken voor de VOCL verontreiniging wasserijen? 

De subsidie kan niet gebruikt worden voor bodemsaneringen. Heb je vragen over de 

brief die hierover is verstuurd naar de gemeenten? Neem dan contact op met de 

afzender van de brief. Kees Kappen van provincie Gelderland kan benaderd worden als 

er vragen zijn over VOCL verontreinigingen. 

 

Is het een idee om de aanvragen te delen om van elkaar te leren (te inspireren), elkaar te 

informeren en samen optrekken?  

Dat zou zeker kunnen. Het GOO is daarvoor een mooi platform. Het gaat dan om een 

verzameling van ideeën (niet van de complete aanvragen). Er is voor iedere gemeente 

een bedrag beschikbaar. De subsidie kan een stimulans zijn voor gemeenten om 

projecten op te pakken of ideeën. We stemmen met het GOO af hoe we dit oppakken. 

Aan het aanvraagformulier is een vraag toegevoegd (of men we of niet akkoord gaat 

met het delen van informatie uit de aanvraag.  

 

Bodembeheer van de Toekomst heeft een voucherregeling, ook met het oog op de 

Omgevingswet. Hoe zit dat?  

De voucherregeling van het programma Bodembeheer van de Toekomst staat voor 

praktische inzet/ondersteuning bij vragen over bodemtaken onder de Omgevingswet. 

De deadline voor het aanvragen van deze ondersteuning was 10 mei. Waarschijnlijk 



 

   

komt er een tweede ronde in het najaar. Er zijn ook Gelderse gemeenten die een 

aanvraag hebben gedaan.  

 

 

 

Is bijvoorbeeld een project over ontplofbare oorlogsresten ook een subsidiabel project?  

Ja, dat is mogelijk. Maar je kunt de subsidie ook inzetten voor het maken van 

staalkaarten.   

Of voor het opstellen van potentiekaarten voor bodemenergie in het kader van de 

RESSEN en de warmte-energie.  

 

Stel, we willen we de nota Bodembeleid regionaal oppakken. Mogen we daar de subsidie 

ook voor inzetten?  

Ja, dat mag. Maar let op: gemeenten (niet omgevingsdiensten) doen de aanvragen en 

bepalen het doel. We moedigen samenwerking tussen gemeenten natuurlijk aan.   

 

Klopt het dat een nota Bodembeleid niet meer nodig is (met oog op het omgevingsplan)?  

Op termijn is zo’n nota niet meer nodig. Maar er is nog een lange overgangstermijn voor 

het opstellen van omgevingsvisies en plannen. Het is aan te raden om nog nota 

Bodembeleid op te stellen.  

 

Hoe zit het met stapelen van subsidies? Mag dat? 

Het is de verantwoordelijkheid van de gemeenten om uit te zoeken of dit juridisch 

gezien mag. De provincie heeft hierin geen verantwoordelijkheid.  

 

 



 

   

We hebben tot het einde van volgend jaar (2022) de tijd om een aanvraag in te dienen. 

Wanneer moet je dan gestart zijn?  

Je moet na toekenning binnen een half jaar starten. De subsidie moet besteed worden 

binnen een jaar na de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Er is vanuit de provincie 

geen druk, maar mocht de Omgevingswet op 1 januari 2022 in werking treden dan is er 

met aanvragen van subsidie wel haast geboden.  

 


