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Verzoek andere invulling subsidie
2" Vechtbrug (SV14.FWO1 )

Geachte heer Van de Bovenkamp,

Op 13 april 2017 hebben wij uw brief ontvangen. Omdat er geen 2e Vechtbrug wordt gerealiseerd vezoekt u om

het resterende subsidiebedrag dat vrijvalt anders in te zetten.

Besluit
Het college van Gedeputeerde Staten verleent u op grond van de Subsidieverordening Mobiliteit Regio Utrecht

20'15 toestemming "het subsidiebedrag voor fase 2 anders in te zetten". Dat het budget voor fase 2 dient te

worden ingezet voor het maatregelenpakket zoals door de gemeente Stichtse Vecht ingediend, bestaande uit

de volgende drie onderdelen:

r Herinrichting Zandpad tot fietsstraat;

r SpitsafsluitingenlengtebeperkingZandpad;
¡ Compenserendemaatregelenverbodlandbouwverkeer.

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.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit, binnen zes weken na de verzending, bezwaar maken bij
Gedeputeerde Staten, ter attentie van de secretaris van de Adviescommissie bezwaarschriften GS. Hoofdstuk 6
(algemene bepalingen over bezwaar en beroep) en de afdelingen 7.1 en 7.2 (bijzondere bepalingen over
bezwaar) van de Algemene wet bestuursrecht zijn van toepassing. Als bezwaar is gemaakt en als er tijdelijke
maatregelen nodig zijn waarmee niet gewacht kan worden tot op het bezwaar is beslist, kan ook om een
voorlopige voorziening worden gevraagd bij de president van de rechtbank te Utrecht. Dan is een griffierecht
verschuldigd (zie wwriv.rechtspraak.nl voor de hoogte van het griffierecht). Titel 8.3 van de Algemene wet
bestuursrecht is van toepassing.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

namens hen,

Mr. J. Verbeek-Nijhof
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