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Geachte_, 

Met onze beschikking van 8 juli 2021, met kenmerk 822556D2, hebben wij u in het kader van de Algemene 
subsidieverordening provincie Utrecht (AsvpU 2010) een subsidie van maximaal € 1.040. 725,- verleend, 
bestemd voor het project "Beheervergoeding Wielrevelt en Klein Limburg', gedurende de periode van 1 januari 
2020 tot en met 31 december 2023. Voor dit project is een staatssteunvrijstelling van toepassing in het kader 
van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (artikel 53 'Steun voor cultuur en instandhouding van 
erfgoed'). 

Doordat de alinea over staatssteun niet correct opgenomen was, hebben wij besloten de beschikking te wijzigen 
en de alinea over staatssteun alsnog correct op te nemen. Dit houdt casu in dat de Deggendorfclausule 
toegevoegd is. Deze gewijzigde beschikking werkt terug tot en met de datum van de oorspronkelijke 
subsidieverlening van 8 juli 2021; inhoudelijk verandert er voor u niets. 
Onze excuses indien hierdoor enige verwarring is ontstaan. 

De gewijzigde beschikking komt nu als volgt te luiden: 

Subsidieverlening 
Wij hebben vastgesteld dat uw aanvraag van 13 april 2021 voldoet aan de criteria van de AsvpU 2010 en past 
binnen de kaders van het door Gedeputeerde Staten vastgestelde leidraad Exploitatiesubsidies. Wij hebben 
daarom besloten u op grond van artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Algemene wet bestuursrecht een 
exploitatiesubsidie te verlenen van€ 1.040.725,-. Dit komt neer op een vast bedrag van€ 260.181,25 per jaar. 
Aangezien de beheerovereenkomst met de provincie pas oktober 2020 is gesloten heeft er geen 
beheervergoeding plaatsgevonden over 2020. Met de eerste betaling is dit met terugwerkende kracht alsnog 
vergoed. 

Deze projectsubsidie dient u aan te wenden voor de bekostiging van de volgende activiteiten: 
De recreatieve voorzieningen zoals opgeleverd in 2012 te onderhouden op het huidige basisniveau 
voor recreatief gebruik gedurende de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2023. 
Alle recreatieve voorzieningen zijn toegankelijk, veilig, schoon en onbeschadigd voor recreatief 
gebruik. 
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Bepalingen en verplichtingen 
Op deze subsidieverlening zijn de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de AsvpU 2010 
van toepassing. 

Aan deze subsidieverlening verbinden wij de volgende verplichtingen: 
De subsidie kan slechts worden aangewend voor de activiteiten waarvoor de subsidie wordt verstrekt; 
Indien gedurende het boekjaar verschillen ontstaan of dreigen te ontstaan van 10% of meer tussen de 
werkelijke uitgaven en inkomsten en de begrote uitgaven en inkomsten en/of een wijziging in de planning 
noodzakelijk is, dient u daarvan onverwijld schriftelijk mededeling te doen aan de provincie onder 
vermelding van de oorzaak van de verschillen en/of wijziging; 
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; 
U vormt een egalisatiereserve. Met de egalisatiereserve kunnen verschillen tussen werkelijk gemaakte 
kosten en subsidiebedragen worden opgevangen. De egalisatiereserve bedraagt maximaal€ 23.000,- of, 
als dat meer is, tot 10% van de voor 2021 vastgestelde subsidie; 
Uiterlijk op 1 juli 2022 en 1 juli 2023 zendt u ons een tussentijdse of voortgangsrapportage waarin 
verantwoording wordt afgelegd over het uitgevoerde beheer en de besteding van de beschikbaar gestelde 
middelen in het voorgaande jaar. Tevens is er in de rapportage aandacht voor de uitgevoerde activiteiten, 
de staat van het areaal en onvoorziene omstandigheden. Deze rapportage sluit zoveel mogelijk aan op het 
activiteitenplan en de begroting. Belangrijke verschi llen worden toegelicht; 
In overeenstemming met artikel 4:44 van de Awb en artikel 14 van de AsvpU zendt u ons uiterlijk 1 juli 2024 
een aanvraag tot vaststelling van de subsidie. In overeenstemming met artikel 4:45 van de Awb gaat deze 
aanvraag vergezeld van de inhoudelijke en de financiële verantwoording van de besteding van de subsidie. 
Vindt de financiële verantwoording plaats door middel van uw jaarrekening, dan dient deze uiterlijk 1 juli 
2024 ingediend te worden. 
• De inhoudelijke verantwoording heeft de vorm van een activiteitenverslag. In het activiteitenverslag 

dient u aan te tonen dat de gesubsidieerde activiteiten hebben plaatsgevonden en dat zij 
overeenkomstig de aan de subsidie verbonden verplichtingen zijn uitgevoerd. Het activiteitenverslag 
beschrijft de uitgevoerde activiteiten en de behaalde prestaties en effecten. Het activiteitenverslag 
bevat tevens een vergelijking van de nagestreefde en de gerealiseerde doelstellingen van de 
activiteiten en een toelichting op de verschillen. 

• De financiële verantwoording betreft het financiële verslag dat is voorzien van een controleverklaring 
zoals vermeld in het Controleprotocol provincie Utrecht (zie bijlage). Het controleprotocol maakt 
onlosmakelijk deel uit van deze beschikking. 
Het financiële verslag sluit aan op de begroting op basis waarvan subsidie is verleend en behelst een 
vergelijking met de begrote baten en lasten. Belangrijke verschillen dienen toegelicht te worden. Het 
financiële verslag kan deel uitmaken van uw jaarrekening. Hierin dient de provinciale subsidie en de 
besteding ervan apart te worden verantwoord. 

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. 

Bevoorschotting 
De subsidie wordt voor 100% bevoorschot en in principe in 6 termijnen uitbetaald waarvan er momenteel nog 3 
resteren. De bedragen zijn als volgt berekend (op basis van artikel 15 van de Beheerovereenkomst Recreatie 
om de Stad 2020-2023): 

de pte termijn bedraagt [37,50%] van€ 1.040.725,- = € 390.271 ,88 en is de betaling voor 2020 en 1e 50% 
van de jaarlijkse bijdrage voor 2021 . Dit bedrag is op 13 juli 2021 uitbetaald; 
de 2de termijn bedraagt [12,50%] van€ 1.040. 725,- = € 130.090,62 en is de betaling van de 2e 50% van het 
jaarlijkse bijdrage voor 2021. Dit bedrag is op 1 september 2021 uitbetaald; 
de 3de termijn bedraagt [12,50%] van€ 1.040.725,- = € 130.090,63 en is de betaling van de 1 e 50% van het 
jaarlijkse bijdrage voor 2022. Dit bedrag is op 16 februari 2022 uitbetaald; 
de 4de termijn bedraagt [12,50%] van € 1.040. 725,- = € 130.090,62 en is de betaling van de 2e 50% van het 
jaarlijkse bijdrage voor 2022. Dit bedrag wordt uitbetaald na akkoord van de tussentijdse rapportage van juli 
2022; 
de 5e termijn bedraagt [12,50%] van€ 1.040. 725,- = € 130.090,63 en is de betaling van de 1e 50% van het 
jaarlijkse bijdrage voor 2023. Dit bedrag wordt uitbetaald in januari 2023; 
de 5de (en laatste) termijn bedraagt [12,50%] van€ 1.040.725,- = € 130.090,62 en is de betaling van de 2e 
50% van het jaarlijkse bijdrage voor 2023. Dit bedrag wordt uitbetaald na akkoord van de tussentijdse 
rapportage van juli 2023. 
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De bedraqen worden uitbetaald door overmaking op rekeningnummer ............. 
onder vermelding van de pr~ 

Subsidievaststelling 
Op basis van uw inhoudelijke en financiële verantwoording stellen wij de subsidie vast in overeenstemming met 
de subsidieverlening en wel tot ten hoogste het bedrag van de verleende subsidie, met toepassing van het 
eerdergenoemde percentage van de totale subsidiabele kosten. 

De subsidie kan lager worden vastgesteld indien de activiteiten of realisatie-indicatoren, waarvoor subsidie is 
verleend niet of niet geheel zijn gerealiseerd. Tevens kan de subsidie lager worden vastgesteld indien u niet 
heeft voldaan aan de bepalingen en verplichtingen die zijn verbonden aan de subsidie en wanneer er minder 
kosten zijn gemaakt dan begroot. 

Staatssteun 
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 'Steun voor 
cultuur en instandhouding van erfgoed' 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. 

Deggendorfclausule 
Conform artikel 1 lid 4 sub a en b Algemene Groepsvrijstellingsverordening EU Nr. 651/2014 aangevuld met de 
wijziging vermeld in Verordening (EU) Nr. 1084/2017 wordt betaling van steun uitgesloten aan een onderneming 
ten aanzien waarvan er een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Commissie 
waarbij door dezelfde lidstaat toegekende steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is 
verklaard, met uitzondering van steunregelingen tot herstel van de schade veroorzaakt door bepaalde 
natuurrampen. 

Regelgeving 
Voor de AsvpU 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 lokeUklacht, 
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; 

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. 
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. Voor inhoudelijke vragen kunt u 
Contact 
Indien u algemene vra~act opnemen met 
contact opnemen met 111111111111111 

Wij wensen u succes met uw werkzaamheden. 

Hoogachtend, 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
namens hen, 

Concernmanager Stedelijke Leefomgeving 
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