
PROVINCIE :: UTRECHT 

Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten in Nederland 

DATUM 13 december 2022 TEAM 

ONS KENMERK 8255E0F2 REFERENTIE 

Inkoop, juridische zaken en subsidies 

UW AANVRAAG VAN 30 september 2022 TELEFOONNUMMER 06 - 282 77 107 / 06 - 183 00 592 
UW KENMERK geen E-MAILADRES subsidies@provincie-utrecht.nl 
BIJLAGE(N) 1. Specificatie subsidiebedrag ONDERWERP Subsidieverlening 90824416 

2. Controleprotocol provincie 
Utrecht april 2022 

Geachte 

Op 30 september 2022 hebben wij uw subsidieaanvraag ontvangen voor een bedrag van € 600.000,00 voor het 
project 'Verduurzaming en herbestemming Fort bij Abcoude Fase 1' in het kader van de Subsidieregeling Hollandse 
Waterlinies provincie Utrecht ('SHWpU'). 

Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de SHWpU, de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht april 2022 
('AsvpU 2022') en de Beleidsregel van de provincie Utrecht inzake de subsidiabele kosten bij projectsubsidies 
('Beleidsregel'). 

Subsidieverlening 

Wij hebben vastgesteld dat uw aanvraag aan de criteria voldoet. Wij hebben daarom besloten u, op grond van 
artikel 2 lid 1 juncto lid 2 onder c ten 2e en lid 3 juncto artikel 6 lid 4 SHWpU, voor het genoemde project een 
subsidie te verlenen van maximaal 60% van de subsidiabele kosten tot een maximum subsidiebedrag van 
€ 600.000,00. Omzetbelasting ('BTW) is niet-subsidiabel. In bijlage 1 wordt het toegekende subsidiebedrag verder 
toegelicht. 

De projectsubsidie dient u gedurende de periode van 1 oktober 2022 tot en met 31 december 2025 aan te wenden 
voor de bekostiging van de activiteiten zoals opgenomen in uw subsidieaanvraag met inachtneming van de 
bepalingen daarover in deze beschikking. 

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

1. In 2022: selectie architect en voorbereidend onderzoek is afgerond; 
2. In 2023: een afgerond technisch ontwerp; 
3. In 2024 en 2025: realisatie van een verduurzaamd en herbestemd fort overeenkomstig het 

aanbestedingsplan. 

Aan de subsidieverlening verbinden wij nog de volgende voorwaarden: 

A) In aansluiting op uw projectplan ontvangen wij graag uiterlijk op 30 september 2023 de definitieve 
directieraming en alle onderliggende offertes die op dat moment in uw bezit zijn. Dit leidt mogelijk tot 
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(financiële) aanpassingen in uw project die door ons moeten worden goedgekeurd middels een 
wijzigingsbeschikking; 

B) Daarnaast ontvangen wij graag uiterlijk op 31 maart 2024 de definitieve plannen voortkomend uit de geplande 
aanbesteding in het 1e kwartaal van 2024. Graag ontvangen dan ook eventuele andere offertes voor 
werkzaamheden die wij dan nog niet eerder hebben ontvangen. Ook het resultaat van de aanbesteding kan 
leiden tot mogelijke (financiële) aanpassingen in uw project die door ons moeten worden goedgekeurd 
middels een wijzigingsbeschikking. 

C) Betaling van subsidievoorschot 2 en 3 vindt pas plaats na de oplevering van het resultaat van de 
aanbesteding , alle eventuele overige offertes en, indien noodzakelijk, de afgifte van de daarop volgende 
wijzigingsbeschikking . Voor de subsidievoorschotten verwijzen wij u naar het onderdeel over dit onderwerp in 
deze beschikking. 

Bepalingen en verplichtingen 

Op deze subsidieverlening zijn de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht ('Awb'), AsvpU 2022, SHWpU 
en de Beleidsregel van toepassing. Hierna wordt een aantal bepalingen en verplichtingen uit deze regelgeving 
nader onder uw aandacht gebracht. Bepalingen met betrekking tot de subsidievaststelling volgen in een apart 
onderdeel. 

• De subsidieontvanger dient de in deze beschikking vermelde realisatie- indicatoren na te komen; 
• De subsidie kan slechts worden aangewend voor de activiteiten waarvoor subsidie wordt verstrekt; 
• Uiterlijk op 31 oktober 2023 en 2024 zendt u ons een tussentijdse rapportage over de voortgang van uw 

project. Deze rapportage sluit zoveel mogelijk aan op het activiteiten-/projectplan zoals goedgekeurd in de 
verleningsbeschikking. Belangrijke verschillen worden toegelicht. 

• Overeenkomstig artikel 6.1 AsvpU 2022 is de subsidieontvanger verplicht om bepaalde gebeurtenissen en 
situaties binnen 2 weken te melden aan de provincie. Deze meldingsplicht geldt onder andere als de 
gesubsidieerde activiteiten niet of niet geheel zullen worden verricht of indien niet of niet geheel aan de 
opgelegde verplichtingen zal worden voldaan; 

• De meldingsplicht van artikel 6.1 AsvpU 2022 is ook van toepassing bij wijzigingen die groter zijn dan 20% 
van de begrote subsidiabele kosten en/of inkomsten of wijzigingen in de financiering van de activiteiten die 
groter zijn dan 20% van de begrote subsidiabele kosten; 

• Op grond van artikel 6.2 AsvpU 2022 heeft de subsidieontvanger de plicht om een deugdelijke en doelmatige 
administratie te voeren. Daarvoor gelden de wettelijke bewaartermijnen, waaronder een bewaartermijn van 10 
jaar als er sprake is van staatsteun; 

• Wij stellen een vermelding van de provincie Utrecht als subsidieverstrekker in uw communicatie-uitingen op 
prijs. U kunt daarvoor ons logo gebruiken , dat is te vinden op de website van provincie Utrecht. 

• Wij behouden ons het recht voor steekproefsgewijs te controleren of wordt voldaan aan de, aan de 
subsidieverlening verbonden, verplichtingen . Voorts om te controleren of de geplande activiteiten en uitgaven, 
zoals vermeld in de verleningsbeschikking en onderliggende subsidieaanvraag, daadwerkelijk plaatsvinden . 
Ten behoeve van deze controle dient u inzage te geven in uw subsidieadministratie en de daarin opgenomen 
bewijstukken (zoals foto 's, facturen , projectmateriaal , correspondentie , etc.); 

• Mogelijk zullen wij u vragen jaarlijks een kostenoverzicht van het subsidieproject aan te leveren, in verband 
met de provinciale jaarafsluiting. 

Bevoorschotting 

De verleende subsidie van€ 600.000,00 wordt voor 90% (= € 540.000,00) bevoorschot en in 3 termijnen uitbetaald 
conform de uitgavenplanning bij uw subsidieaanvraag. De termijnen zijn als volgt berekend: 

• de 1 e termijn bedraagt (afgerond) 11,53% van € 540.000,00 = € 62.255,88. Dit bedrag wordt binnenkort 
uitbetaald; 

• de 2e termijn bedraagt (afgerond) 40,28% van€ 540.000,00 = € 217.518,03. Dit bedrag wordt pas uitbetaald 
na ontvangst van het resultaat van de aanbesteding en eventuele andere offertes, mogelijk gekoppeld aan 
een dan af te geven wijzigingsbeschikking; 

• de 3e termijn bedraagt (afgerond) 48, 19% van€ 540.000,00 = € 260.226,09. Dit bedrag wordt in januari 2025 
uitbetaald . 
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De termijnbedragen worden uitbetaald door overmaking op rekeningnummer ten name 
van , onder vermelding van de projectnaam. 

Subsidievaststelling 

In overeenstemming met artikel 4:44 Awb en artikel 5.3 en 5.4 AsvpU 2022 zendt u ons uiterlijk 30 juni 2026 een 
aanvraag tot subsidievaststelling. Overeenkomstig artikel 4:45 Awb en artikel 5.3 AsvpU 2022 gaat deze aanvraag 
vergezeld van een inhoudelijke en financiële (eind)verantwoording van de subsidiebesteding. Wordt de financiële 
verantwoording opgenomen in een bijlage bij uw jaarrekening, dan dient deze uiterlijk 1 juli 2026 ingediend te 
worden. 

• De inhoudelijke verantwoording heeft de vorm van een activiteitenverslag. Dit verslag maakt inzichtelijk in 
hoeverre de activiteiten hebben plaatsgevonden en dat deze overeenkomstig de aan de subsidie verbonden 
verplichtingen zijn uitgevoerd. Tevens bevat het verslag een vergelijking tussen de nagestreefde en 
gerealiseerde projectdoelstellingen en een toelichting op de verschillen. De projectdoelstellingen zijn de 
realisatie-indicatoren zoals opgenomen in deze beschikking. 

• De financiële verantwoording betreft een financieel verslag dat is voorzien van een controleverklaring zoals 
is voorgeschrevene in het Controleprotocol verantwoording subsidies provincie Utrecht april 2022 (zie bijlage 
2). Dit controleprotocol maakt onlosmakelijk deel uit van deze beschikking. 

Het financiële verslag sluit aan op de begroting op basis waarvan subsidie is verleend en bestaat uit een 
vergelijking met de oorspronkelijk begrote baten en lasten (c.q. inkomsten en kosten). Belangrijke verschillen 
dienen te worden toegelicht. Het financiële verslag kan als bijlage deel uitmaken van uw jaarrekening. Hierbij dient 
het project, de totale werkelijke projectkosten en -inkomsten, inclusief de provinciale subsidie, adequaat inzichtelijk 
te zijn gemaakt. Verder dient uw accountant onder meer expliciet te verklaren over het subsidieproject en een 
goedkeuringstolerantie te hanteren van 1% van de subsidiabele kosten. 

NB: U dient uw projectadministratie zodanig in te richten dat kan worden voldaan aan de verantwoordingseisen in 
deze beschikking inclusief Controleprotocol verantwoording subsidies provincie Utrecht april 2022. Wij adviseren u 
om daarover ook in overleg te treden met uw accountant bij aanvang van het subsidieproject. 

Op basis van uw inhoudelijke en financiële verantwoording stellen wij de subsidie vast in overeenstemming met de 
subsidieverlening tot ten hoogste het bedrag van de verleende subsidie. Uw definitieve subsidie wordt berekend als 
een percentage van de vastgestelde totale subsidiabele kosten. Daarbij wordt het van toepassing zijnde 
subsidiepercentage uit deze beschikking gehanteerd. Een eventueel restant van het verleende subsidiebedrag zal 
dan aan u worden uitbetaald. 

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

Staatssteun 

Algemene Groepsvrijste/lingsverordening 
Wij 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 erfgoed" van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening, meer specifiek lid 2 onder b, 
lid 3 onder a, lid 4 onder c en lid 8. 

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 
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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 2022, de volledige tekst van de SHWpU en/of de Beleidsregel kunt u de website www.provincie
utrecht.nl raadplegen. 

Rechtsbescherming 
Tegen dit besluit kunt u binnen zes (6) 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 op de website van de provincie Utrecht. 

• 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 en/of van uw organisatie; 
■ de datum van uw bezwaar; 
■ 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 al uw 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 de . 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. Specificatie subsidiebedrag behorend bij de beschikking met kenmerk 8255E0F2 

Specificatie subsidiebedrag (exclusief BTW) 

Begroting: Bedragen in €. 

Activiteit/kostensoort 
Totale 

project-
kosten 

Niet-
subsidiabe 
Ie kosten 

Subsidiabele 
kosten 

Subsidie-
percentage 

Totale 
subsidie-

bedrag 
Architect 23.750,00 - 23.750,00 60,00% 14.250,00 
Constructieplan 5.000,00 - 5.000,00 60,00% 3.000,00 
Technisch advies installaties en 
begeleiding aanleg 

22.500,00 - 22.500,00 60,00% 13.500,00 

Brand/calamiteitenadvies 2.308,00 - 2.308,00 60,00% 1.384,80 
Camerabewaking aanbrengen 25.289,00 - 25.289,00 60,00% 15.173,40 
Elektronische toegangshekken 
aanbrengen op toegangsweg 

15.000,00 - 15.000,00 60,00% 9.000,00 

Levering en aanbrengen van installaties 
(lucht-water warmtepompen, WTW units, 
buffervat, leidingwerk, sparingen maken, 
sanitair etc.) 

599.014,00 - 599.014,00 60,00% 359.408,40 

Dak: restauratie (incl. graafwerk) 5.500,00 - 5.500,00 60,00% 3.300,00 
Verzwaring NUTS 20.000,00 - 20.000,00 60,00% 12.000,00 
Realiseren moderne entree, glazen puien 
en deuren 

75.000,00 - 75.000,00 60,00% 45.000,00 

Vloeren isoleren en afwerken 40.040,00 - 40.040,00 60,00% 24.024,00 
ICT (Wifi acces points, bekabeling) 17.500,00 - 17.500,00 60,00% 10.500,00 
Achterzetglas 48.300,00 - 48.300,00 60,00% 28.980,00 
Advies en aanbrengen akoestisch 
materiaal 

7.500,00 - 7.500,00 60,00% 4.500,00 

Projectleiding 85.800,00 - 85.800,00 60,00% 51.480,00 
Accountantscontrole 2.500,00 - 2.500,00 60,00% 1.500,00 
Directe uitvoering Natuurmonumenten 5.000,00 - 5.000,00 60,00% 3.000,00 
Totaal 1.000.001,00 - 1.000.001,00 60,00% 600.000,60 
Subsidie wordt afgetopt op 
maximumbedrag overeenkomstig 
Subsidieregeling Hollandse Waterlinies 
provincie Utrecht 

-/- 0,60 

Totaal subsidiebedrag 600.000,00 
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