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Onderwerp:
Beschikking subsidieverlening SV14.FW01
Geacht college,
Op 2 oktober 2014 hebben wij uw aanvraagformulier, door u gedateerd 30 septenlber 2014, ontvangen. Het'
voornoemde aanvraagformulier wordt door ons aangemerkt als een aanvraag om verlening van een subsidie
als bedoeld in de Subsidieverordening Mobiliteit Regio Utrecht 2013 verder aan te duiden als de
Subsidieverordening.
Dossiernummer en kenmerk
Uw aanvraag is bij Bestuur Regio Utrecht (verder BRU) geregistreerd onder dossiernummer SV14.FW01. Wij
verzoeken u bij correspondentie met betrekking tot uw aanvraag/activiteiten dit dossiernummer te vermelden.
Besluit
Het dagelijks bestuur van Bestuur Regio Utrecht besluit op basis van uw eerder genoemde aanvraag en de
Subsidieverordening u een subsidie te verlenen voor het project ..2* Vechtbrug''.
De geraamde kosten van het project bedragen ç 2.100.000,--, de maximale bijdrage van BRU is
f 1 .050.000,--, zijnde 50% van de maximaal subsidiabele kosten groot f 2.100.000,--.
Het maximale subsidiebedrag is onderverdeeld in een maximaal subsidiebedrag van f 175.000,- (exclusief
BTW, inclusief maximaal 16% VAT) voor fase 1 en een maximaal subsidiebedrag van f 875.000,- (exclusief
BTW, inclusief maximaal 16% VAT) voor fase 2. Het subsidiebedrag voor fase 2 wordt beschikt onder de
volgende voo|aarden:
het subsidiebedrag voor fase 2 is alleen bestemd voor realisatie van een 2* Vechtbrug, niet voor
andere maatregelen.
dat de gemeente voor 1 januari 201 7 schriftelijk BRU informeert over de uitkomsten van de evaluatie
van fase 1 en daarbij aangeeft of fase 2 daadwerkelijk wordt uitgevoerd.
Indien fase 2 wordt uitgevoerd dient een nadere uitwerking van de uit te voeren maatregelen, met
bijbehorende planning en kostenraming mee te worden gezonden.
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Indien BRU niet voor 1 januari 2017 schriftelijk is ge'l'nformeerd,
vervalt de subsidiebijdrage voor fasez.
BRU schriftelijk akkoord geeft op deze nadere uitwerking van de maatregelen voor fase 2.
Subsidieverplichtingen
Aan het verlenen van de subsidie verbinden wij de volgende verplichtingen:
a. De activiteiten/werkzaamheden worden uitgevoerd als omschreven in uw subsidieaanvraag,'
b. U dient te vermelden dat het project wordt gerealiseerd met een bijdrage van Bestuur Regio Utrecht
(vanuit de BDu-regelingl,'
c. Direct na de eindoplevering van het project, dan wel uiterlijk vôör 1 januari 2017 (indien alleen fase 1
wordt uitgevoerd) en 1 januari 2020 (indien ook fase 2 wordt uitgevoerd), meldt u dit schriftelijk aan ons
met behulp van het door ons vastgestelde gereedmeldingsformulier. Hierbij dient u te verklaren dat de
werkzaamheden zijn uitgevoerd conform de subsidieaanvraag verstrekte gegevens waarop de
subsidieverlening is gebaseerd;
d. Voor 1 juli 2017 (indien alleen fase 1 wordt uitgevoerd) en voor 1 juli 2020 (indien ook fase 2 wordt
uitgevoerd) moet een aanvraag tot vaststelling van de subsidie worden ingediend met behulp van het
door ons vastgestelde eindafrekeningformulier. Deze gaat vergezeld van:
een originele accountantsverklaring conform bijlage 1 & 2 van de Subsidieverordening,'
indien van toepassing: een ondedekende opgave van de afwijkingen in de uitvoering en de kosten
ten opzichte van het bij beschikking tot verlening goedgekeurde project.
Het indienen van het eindafrekeningformulier wordt door ons aangemerkt als een verzoek om vaststelling en
uitbetaling van de subsidie.
wij wijzen u erop dat het niet nakomen van deze verplichtingen op grond van de Algemene wet bestuursrecht
consequenties kan hebben voor de vaststelling van de subsidie.
Voor vragen naar aanleiding van deze beschikking
G.C.F. van Barneveld.
kunt u contact opnemen met de heer
Hoogachtend,
het dagelijks bestuur van Bestuur Regio Utrecht,
namens deze,
H.L.M. Heesmans
Afdelingshoofd BRu-ov&Mobiliteit
Het Is op grond van de wet gemeenschappelijke regelingen niet mogelijk voor deelnemers van BRU om bezwaar in te dienen. lndien u het niet eens bent
t het besluit kunt u op grond van artikel 40 van de Gemeenschappelijk Regeling Bestuur Reglo Utrecht een geschil aanhanjlg maken bij het algemeen
me
bestuur, Archimedeslaan 6, postbus 14107, 3508 SE Utrecht.
Het geschilschrih moet zijn ondedekend en tenminste bevatten:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening',
c een omschrijving van het besluit (datum en kenmerk) waartegen het geschil is gericht;
d. de gronden van het geschil;
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