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ONDERWERP 86835381 Subsidieverlening 

Geachte 

Met uw mail van 24 februari 2022, heeft u bij ons college een aanvraag ingediend voor een subsidie tot een 
bedrag van € 17 .500,- voor het project 'Scars of War', in het kader van de Uitvoeringsverordening subsidie 
Cultuur en Erfgoed provincie Utrecht 2020-2023. 

Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de Uitvoeringsverordening subsidie 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 7.1.a. 'Nadere regels voor versterken van de kwaliteit van de leefomgeving door middel van 
cultuur en erfgoed' van de Uitvoeringsverordening subsidie Cultuur en Erfgoed provincie Utrecht 2020-2023 
voor het genoemde project een subsidie te verlenen tot een bedrag van maximaal€ 17.500,-. Dit is afgerond 
40% van de totale subsidiabele kosten ten bedrage van€ 43.750,-. 

Deze projectsubsidie dient u aan te wenden voor de bekostiging van het project 'Scars of War' gedurende 
de periode van 19 april 2022 tot en met 31 december 2022. 

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

1. Wetenschappelijk artikel (in Engels) waarin de methodiek en resultaten worden beschreven; 

2. Onderzoeksverslag (in Nederlands) waarin de resultaten en aanbevelingen kunnen worden 
gedeeld met belanghebbenden (overheden , grondeigenaren , universiteiten); 

3 . Geodatabase (bruikbaar in GIS) met daarin de informatie over het onderzochte archeologisch 
erfgoed. Deze data kunnen door de Provincies Utrecht, Noord-Holland en deelnemende partners 
van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en het Goois Natuurreservaat worden gebruiken voor 
hun doeleinden (CHAT, kaartmateriaal ten behoeve van beleid, beheer, behoud , 
informatievoorziening, etc.); 

4. 2 interactieve webinars door/voor archeologen , vrijwilligers en publiek waarin het project en de 
resultaten worden besproken ; 

5. 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 
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publiek extra in de schijnwerpers via UtrechtAltijd.nl en bijbehorende social-mediakanalen. Neem 
hierover van tevoren contact op met de redactie van UtrechtAltijd bij Landschap Erfgoed Utrecht. 
Die denkt graag mee en is bereikbaar via info@utrechtaltijd.nl. 

6. 3 persberichten (voor, tijdens en na afloop van het onderzoeksproject); 

7. 3 verhalen over het in kaart gebrachte erfgoed op de verhalenwebsites www.utrechtaltijd.nl en 
https://onh.nl/; 

8. Factsheet met overzicht methodiek, bevindingen, betrokkenheid en impact; 

9. > 100.000 publiek bereikt via geschreven en online media 

Ter verdere specificering onder punt 3: de aangeleverde gegevens betreffen een digitale kaart en 
gegevensbestand, waarvan de GIS-bestanden thematisch worden opgebouwd conform de systematiek van 
de CHAT en beschikbaar worden gesteld voor opname in de CHAT. 

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

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 realisatie-indicatoren 
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. 

Bevoorschotting 
Bij de verlening ontvangt u een voorschot van 100% van de verleende subsidie. Dit bedraçi van€ 17.500,
wordt binnenkort uitbetaald door overmaking op rekeningnummer ten name van 
Stichting Landschap Erfgoed Utrecht, onder vermelding van de proJectnaam. 

Subsidievaststelling 
In overeenstemming met artikel 4:44 van de Awb en artikel 14 van de AsvpU zendt u ons uiterlijk 1 juli 2023 
een aanvraag tot vaststelling van de subsidie. Hierbij geeft u aan in hoeverre de realisatie-indicatoren zijn 
gerealiseerd. Voor de verantwoording van de besteding van de subsidiebijdrage stuurt u ons een 
bestuursverklaring. Gebruik hiervoor het meegestuurde model (bijlage 1). 

Op basis van de mate waarin de realisatie-indicatoren zijn gerealiseerd en op basis van de gevraagde 
bestuursverklaring stellen wij de subsidie vast tot ten hoogste het bedrag van de verleende subsidie. 

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, welke zijn verbonden aan de subsidie. 

Indien er voor de verantwoording om een bestuursverklaring is gevraagd kan de subsidie op basis daarvan 
ook lager worden vastgesteld, met toepassing van het eerdergenoemde percentage van de totale 
subsidiabele kosten. 

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 het 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. 
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Deggendolfclausule 
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 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; 
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 

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

Hoogachtend, 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
namens hen, 
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Bijlage 1. Model bestuursverklaring subsidieverantwoording provincie Utrecht 

Het bestuur van ....................................................gevestigd te ...... .......... .. .... ........... ... ... verstrekt 
deze bestuursverklaring bij de subsidieverantwoording voor het project.. ...................... .. .. 
.. . ............................................................................ ........ ......... ... .... .. ...... .. ....... ... ............ over 
de periode van ........................ tot en met ............................ . 
Deze subsidie is door provincie Utrecht toegekend met de subsidiebeschikking d.d .... .................. met 
kenmerk.................... . 

Het bestuur verklaart of de activiteiten al dan niet zijn verricht. 
Zijn de activiteiten verricht? Ja / Nee / Deels 

Korte toelichting van de activiteiten: 
Voeg een verslag bij waaruit blijkt in hoeverre aan de realisatie-indicatoren is voldaan. 

Het bestuur verklaart eveneens wat het totaal van de gerealiseerde projectkosten en het totaal van de 
gerealiseerde projectbaten is. 
Bij de totaal gerealiseerde baten gaat het om het totaal van de provinciale subsidie, de gerealiseerde eigen 
bijdragen en/of bijdragen van derden aan het project. 

Totaal van de gerealiseerde kosten: € .. ....... .. .. .. ........ . 
Totaal van de gerealiseerde baten: € ............ ... ...... .. . 

Het bestuur verklaart dat de in deze verklaring opgenomen bestede subsidie van de provincie Utrecht 
rechtmatig is besteed, dat wil zeggen voor het doel waarvoor zij blijkens de subsidiebeschikking is verstrekt 
en overeenkomstig de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen en de subsidieverplichtingen zoals 
opgenomen in de bovenvermelde subsidiebeschikking. 

Het bestuur verklaart eveneens dat alle ontvangen baten voor de activiteiten of projecten hierbij volledig zijn 
verantwoord. 

Het bestuur verklaart ten slotte verantwoordelijk te zijn voor de juistheid en volledigheid van deze verklaring. 

ONDERTEKENING (door *de daartoe bevoegde personen, zie uittreksel Kamer van Koophandel of 
mandatering in geval van medeoverheid) 

PLAATS, DATUM 

NAAM + FUNCTIE+ HANDTEKENING 

In geval van 'gezamenlijke bevoegdheid' een tweede persoon: 

NAAM + FUNCTIE + HANDTEKENING 
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