
 
 

 

 

 

 

Beste, 

 

Zoals u ongetwijfeld weet, is de in 2006 geïntroduceerde Bedrijvenregeling per 1 juli jl. op een aantal 

punten aangepast. Met deze aanpassingen worden de circa 10.000 bedrijven die zich destijds hebben 

aangemeld, gestimuleerd om alsnog gebruik te maken van de regeling. En wel voordat deze per januari 

2024 wordt beëindigd. Met deze brief willen we u informeren over de wijze waarop we de gewijzigde 

Bedrijvenregeling onder de aandacht gaan brengen. En bovenal hopen we dat u ook vanuit uw positie 

kunt bijdragen aan het informeren en stimuleren van de betreffende bedrijven in uw regio.  

 

Over de wijzigingen 

Een van de belangrijkste wijzigingen is dat een bedrijventerrein na sanering een andere bestemming mag 

krijgen, zoals woningbouw. Verder wordt de afkoop en overdracht van de verontreiniging mogelijk 

gemaakt en kan er een voorschot worden gevraagd. Ook de einddatum is nieuw: de regeling stopt per 

januari 2024. Vóór die datum moet een bedrijf aangeven alsnog gebruik te willen maken van de financiële 

steun; de sanering en financiële afronding moeten dan voor 1 januari 2030 plaatsvinden. 

 

Communicatie over wijzigingen 

Stichting Bodembeheer Nederland en het Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem en Ondergrond (UP) 

werken samen in de communicatie over de wijzigingen in de Bedrijvenregeling. Zoals eerder besproken 

in Programmateam en Stuurgroep van het bodemconvenant bodem & ondergrond sturen wij een mailing 

uit naar de aangemelde bedrijven die nog geen gebruik hebben gemaakt van de regeling, en voor wie 

deze wel van belang kan zijn. Juist met het oog op de recente veranderingen.  
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In de brief en flyer (zie bijlage) wijzen wij op de diensten van Bodembeheer Nederland, maar verwijzen 

we ook naar hun provincie of gemeente (zijnde Bevoegd Gezag).  

 

Wat kunt u betekenen voor de bedrijven in uw regio? 

Wellicht zorgt deze mailing voor een toename in informatieaanvragen binnen uw organisatie. Mochten wij 

hierin een ondersteunende rol kunnen spelen, dan horen wij dit graag. U kunt bedrijven ook rechtstreeks 

doorsturen naar Bodembeheer Nederland. Bedrijven waarvan u inschat dat de wijzigingen interessant 

zijn, bijvoorbeeld omdat er sprake is van verhuis- en/of overdrachtsplannen, kunt u natuurlijk zelf ook 

actief benaderen. 

 

Ten slotte willen we u verzoeken niet-aangemelde bedrijven bij vragen over financieringsmogelijkheden 

te wijzen op de co-financieringsregeling. Ook hiervoor kunt u bedrijven doorverwijzen naar 

Bodembeheer Nederland.  

 

Meer informatie over de wijzigingen is te vinden in bijgevoegde flyer en op onze websites: 

www.bodembeheernederland.nl/bedrijvenregeling en www.bodemconvenant.nl. 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te informeren.  

 

Met vriendelijke groet, mede namens René Smolders, projectleider Spoed bodemconvenant, 

 

Bodembeheer Nederland       

 

 

 

 

T.H. Schouten     

 

 


