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UW BRIEF VAN 24 januari 2022 TELEFOONNUMMER

UW NUMMER E-MAILADRES subsidies@provincie-utrecht.nl
BIJLAGE geen ONDERWERP Subsidieverlening

Geachte ,

Op 24 januari 2022, heeft u bij ons college een aanvraag ingediend voor een subsidie tot een bedrag van
€ 20.000,- inclusief btw voor het project 'Driedelige reportage 375 jarige band tussen Breuckelen - Brooklyn', in
het kader van de Uitvoeringsverordening subsidie Cultuur en Erfgoed provincie Utrecht 2020-2023.

Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de Uitvoeringsverordening Cultuur en Erfgoed provincie Utrecht 2020-
2023 en de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (AsvpU).

Subsidieverlening
Wij hebben vastgesteld dat uw aanvraag aan de criteria voldoet. Wij hebben daarom besloten u, op grond van
artikel 2 en 8 van de Uitvoeringsverordening subsidie Cultuur en Erfgoed provincie Utrecht 2020-2023, voor het
genoemde project een subsidie te verlenen tot een bedrag van maximaal€ 20.000,- . Dit is maximaal (afgerond)
49% van de totale subsidiabele kosten.

Deze projectsubsidie dient u aan te wenden voor de bekostiging van de volgende activiteiten gedurende de
periode van 1 september 2022 tot en met 30 juni 2023: het produceren van een 3-delige televisieserie ter
gelegenheid van de 375-jarige band tussen Breukelen en Brooklyn. De drie verhaallijnen van de televisieserie
zullen zijn:
de historie van Brooklyn en Breukelen, de zoektocht naar de Nederlandse wortels van Brooklyn en de nieuwe
initiatieven die ontstaan uit deze historische relatie.

Met betrekking tot deze activiteiten gelden de volgende realisatie-indicatoren:

• Aanvrager zorgt ervoor dat de documentaires de sfeer van de zoektocht weergeeft de kijker mee op
reis neemt van Breukelen naar Brooklyn over en weer. Steeds op zoek naar connecties en roots. In
architectuur, straatnamen, familiebanden. Een rondgang langs oude gebouwen, archieven, kerkhoven
en historici brengt de Nederlandse (Utrechtse!) geschiedenis tot leven;

• Aanvrager draagt zorg voor de uitzending van de televisieserie op RTV-Utrecht;
• Aanvrager draagt zorg voor uitgebreide marketing en communicatie via de kanalen van RTV-Utrecht

om voor de televisieserie een zo groot en breed mogelijk publiek te bereiken;
• De aanvrager levert een bijdrage aan het online verhalenplatform UtrechtAltijd.nl. Denk aan een

agenda-item voor de Doen-pagina en een achtergrondverhaal (tekst met beeld en/of video) waarin iets
uit de geschiedenis van de provincie Utrecht aan bod komt. U zet zo uw project voor een breed publiek
extra in de schijnwerpers via UtrechtAltijd.nl en bijbehorende social-mediakanalen. Neem hierover van
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tevoren contact op met de redactie van UtrechtAltijd bij Landschap Erfgoed Utrecht. Die denkt graag
mee en is bereikbaar via info@utrechtaltijd.nl.

Bepalingen en verplichtingen
Op deze subsidieverlening zijn de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), AsvpU en de
Uitvoeringsverordening subsidie Cultuur en Erfgoed provincie Utrecht 2020-2023 van toepassing.

Conform artikel 21 lid 1 van de AsvpU dient u uiterlijk twee weken na afronding van het project te
melden dat de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht, dat wil zeggen uiterlijk 14 juli 2023. U stuurt deze
melding naar subsidies@provincie-utrecht.nl.

De subsidie kan slechts worden aangewend voor de activiteiten waarvoor subsidie wordt verstrekt;
Op grond van artikel 18 van de AsvpU heeft de subsidieontvanger een informatieplicht indien de
gesubsidieerde activiteiten niet, of niet geheel, zullen worden verricht of indien niet of niet geheel aan de
opgelegde verplichtingen zal worden voldaan;
Op grond van artikel 19 van de AsvpU heeft de subsidieontvanger een informatieplicht en een
toestemmingsvereiste bij organisatorische of financiële wijzigingen van het project of de organisatie;
We stellen een vermelding van de provincie Utrecht als subsidieverstrekker op één van uw communicatie
uitingen op prijs. U kunt daarvoor ons logo gebruiken http://www.provincie-utrecht.nl/huisstijl;
Gedeputeerde Staten behouden zich het recht voor steekproefsgewijs te controleren of wordt voldaan aan
de, aan de subsidieverlening verbonden, verplichtingen en of wordt voldaan aan de geplande activiteiten en
uitgaven zoals vermeld in de subsidieaanvraag. Hierbij dient u inzage te geven in de administratie c.q. de
bewijsstukken, waarmee de realisatie van de prestatieafspraken kan worden aangetoond;
De subsidieontvanger dient de genoemde realisatie-indicatoren na te komen;
Mogelijk zullen wij u vragen jaarlijks een kostenoverzicht van het subsidieproject aan te leveren, in verband
met de provinciale jaarafsluiting.

Subsidievaststelling
De verleende subsidie wordt bij dezen direct vastgesteld. Het volledige subsidiebedrag wordt uitbetaald door
overmaking op rekeningnummer ten name van Stichting Brooklyn Bridge Breukelen,
onder vermelding van de projectnaam.

Dit betekent dat u deze subsidie niet meer apart hoeft te verantwoorden door middel van een eindrapportage.
Provincie Utrecht kan steekproefsgewijs controleren of de subsidie op de juiste wijze is besteed.

Staatssteun
Algemene Groepsvrijstellingsverordening
We verlenen u deze subsidie met toepassing van Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni
2014 (de Algemene Groepsvrijstellingsverordening), waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de
artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Publicatieblad van de
Europese Unie, L 187 van 26 juni 2014). De steun wordt verleend onder toepassing van artikel 53 van de
Algemene Groepsvrijstellingsverordening. Indien de Europese Commissie bepaalt dat de steun toch als
ongeoorloofde staatssteun moet worden aangemerkt, zal de steun, inclusief de daarover genoten rente, worden
teruggevorderd.

Regelgeving
Voor de AsvpU en/of de volledige tekst van de Uitvoeringsverordening subsidie Cultuur en Erfgoed provincie
Utrecht 2020-2023 kunt u de website www.provincie-utrecht.nl raadplegen.

Rechtsbescherming
Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag van verzending een bezwaarschrift bij het college van
Gedeputeerde Staten van Utrecht indienen:

• Digitaal: gebruikt u hiervoor het formulier "Bezwaar tegen beslissing provinciaal bestuur met DigiD". Uw
DigiD geldt als ondertekening. U vindt het formulier via: www.provincie-utrecht.nl onder loket/klacht,
bezwaar of melding doorgeven/bezwaar tegen beslissing provincie.

• Schriftelijk, t.a.v. de secretaris van de Awb- adviescommissie van PS en GS, postbus 80300, 3508 TH
Utrecht. Dit bezwaarschrift moet in ieder geval bevatten:
uw naam en adres;
de datum;
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (indien mogelijk onder vermelding
van het besluitnummer);
de reden van bezwaar;
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ondertekening.

Aan de behandeling van een bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden. Overigens schort het
indienen van een bezwaarschrift de werking van het besluit niet op. Als u niet kunt wachten op de normale
behandeling van uw bezwaarschrift, hebt u de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de
rechtbank. U moet op dat moment ook al een bezwaarschrift hebben ingediend. Het verzoek om een voorlopige
voorziening richt u aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Sector bestuursrecht,
postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Contact
Indien u algemene vragen heeft kunt u contact opnemen met . Voor inhoudelijke
vragen kunt u contact opnemen met mevrouw .

Wij wensen u veel succes bij de uitvoering van uw project.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
namens hen,

edelijke Leefomgeving
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