
 
 

 

 

 

Geachte, 

 

Uw bedrijfslocatie staat geregistreerd om in aanmerking te komen voor financiële steun bij de aanpak van 

de mogelijke bodemverontreiniging op uw perceel. Hiervoor geldt de zogenaamde Bedrijvenregeling. 

Deze regeling is recent aangepast, waardoor het nu extra interessant kan zijn om er gebruik van te 

maken. In deze brief lichten we de aanpassingen toe en vertellen we waar u terecht kunt om 

vervolgstappen te zetten. 

 

Over de Bedrijvenregeling 

De Bedrijvenregeling is een initiatief geweest van de overheid, in samenwerking met 

werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. Doel ervan is bedrijven financieel te 

ondersteunen bij de sanering van een bodemverontreiniging op hun perceel. Tussen 2006 en 2008 

hebben ruim 10.000 eigenaren zich aangemeld bij provincie, gemeente of bij Stichting Bodemcentrum*. 

Volgens onze gegevens is uw locatie aangemeld, maar heeft er geen sanering plaatsgevonden. Wellicht 

omdat dit gezien de ernst van de verontreiniging niet nodig was, of omdat u zelf heeft besloten (nog) niet 

te laten saneren. 

 

Over de wijzigingen 

In het kort is de Bedrijvenregeling op vier punten praktischer geworden: 

1. Wijzigingen in bestemming worden toegestaan; 

2. Overdracht / afkoop van de (rest)verontreiniging wordt mogelijk gemaakt; 

3. Het is mogelijk een voorschot te ontvangen; 

4. Er is een einddatum vastgesteld, te weten 1 januari 2024. Concreet betekent dit dat u tot 2024 

kunt besluiten of u gebruik wilt maken van de regeling. 

«Naam_bedrijf» 

t.a.v.  

«Straat» «Huisnummer» 

«Postcode»  «Woonplaats» 

 

Plaats en datum ’s-Hertogenbosch, 22 september 2017 

Kenmerk  «code» 

Betreft   Financiële steun bij bodemsanering nog tot 2024 

 

 

Brabantlaan 3 

5216 TV  ‘s-Hertogenbosch 

 

T 085 330 10 10 

info@bodembeheernederland.nl 

www.bodembeheernederland.nl 

 

KvK 64619591 

NL74 RABO 0128 5887 13 



 
 

 

 

 

De exacte subsidiebedragen verschillen per situatie. Gemiddeld bedragen ze zo’n 35% van de totale 

saneringskosten. Overweegt u te verhuizen of het bedrijf over te dragen, te verkopen of te beëindigen, 

dan is de Bedrijvenregeling nu bijzonder interessant. Uw recht op subsidie is - mits uw aanmelding 

voldoet aan de voorwaarden - volledig overdraagbaar. En door de aanpassing van de regeling komt u nu 

ook in aanmerking voor subsidie als uw bedrijfsperceel een andere bestemming krijgt, zoals woningbouw. 

 

Neem contact op met Stichting Bodembeheer Nederland voor informatie en advies 

Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen, of wilt u kosteloos advies over de eventuele aanpak van 

een bodemverontreiniging op uw perceel? Neemt u dan contact op met Stichting Bodembeheer 

Nederland via bedrijvenregeling@bodembeheernederland.nl of 085 – 330 10 10. Vermeld u hierbij uw  

naam, adresgegevens en kenmerk van deze brief: «code». Uiteraard kunt u met uw vragen ook terecht 

bij de provincie of gemeente waar u zich heeft aangemeld. 

 

Bijgaand vindt u onze flyer met aanvullende informatie. U vindt deze informatie ook op 

www.bodembeheernederland.nl/bedrijvenregeling.  

 

We helpen u graag te verkennen wat de regeling concreet voor u kan opleveren!  

 

Met vriendelijke groet, 

Bodembeheer Nederland   Uitvoeringsprogramma Convenant  

Bodem en Ondergrond 

 

 

 

 

T.H. Schouten     J.M.J. Fokkens 

 

 

 

* Stichting Bodemcentrum is per 1 april 2017 gefuseerd met Stichting Bodembeheer Nederland. Bodembeheer 

Nederland treedt op als uitvoerder van de Bedrijvenregeling. Dit in nauwe samenwerking met het 

Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem en Ondergrond en VNO-NCW en MKB-Nederland. 


