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U heeft subsidie gevraagd voor het project We Drive Solar. In deze brief vindt u ons besluit en wat u van
ons kunt verwachten. Daarnaast leest u wat wij van u verwachten.

Wat is ons besluit?
U ontvangt een subsidie van maximaal € 231.000,00. Uw plan draagt bij aan de doelstelling de uitstoot
van CO2 te verminderen. Voor een afronding hebben wij een eindrapportage van u nodig. U leest
verderop wat wij van u verwachten.

Waar is de subsidie precies voor bedoeld?
In uw aanvraag heeft u concrete activiteiten benoemd. Een overzicht van hoe de subsidie is opgebouwd
per activiteit vindt u hieronder in het schema.

Activiteit  Bedrag
Bevorderen autodelen € 180.000,00
Plaatsen e-laadpalen €   51.000,00

Wat verwachten wij van u?
U heeft van 8 februari 2017 tot en met 31 december 2018 om uw activiteiten uit te voeren. Wij hebben
informatie van u nodig om uw subsidie definitief te bepalen. Houdt u daarvoor het volgende tijdschema
in de gaten:

Stuur voor 1 december 2017 een bewijsstuk, bijvoorbeeld  herziene statuten, waaruit blijkt dat het
bestuur van We Drive Solar bestaat uit minimaal 3 onafhankelijke bestuursleden en ook verder voldoet
aan de  Utrechtse Voorwaarden voor goed bestuur. (De Voorwaarden vindt u op de homepagina van
www.utrecht.nl/subsidie)

Stuur een tussentijdse rapportage voor 1 december 2017 en voor 1 december 2018
In de tussentijdse rapportage geeft u een toelichting op:
 De stand van zaken van het project en de financiële voortgang

Stuur een eindrapportage voor 31 mei 2019
De eindrapportage bestaat uit de volgende onderdelen:
 Een verslag over hoe de activiteiten zijn gegaan. Geef een toelichting als u bent afgeweken van uw

plan.
 Een financiële verantwoording die voldoet aan het Verantwoordings- en accountantsprotocol van de

gemeente Utrecht. U vindt dit protocol op onze website: www.utrecht.nl/subsidie. Geef een
toelichting als u bent afgeweken van uw begroting.
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Hoe stuurt u de rapportage?
Wilt u de rapportage per e-mail sturen naar subsidie@utrecht.nl? Vermeld ook uw dossiernummer in uw
e-mail.

Hoe krijgt u de subsidie betaald?
De betalingen storten wij op . In het schema hieronder vindt u een overzicht
van de betalingen. Staat er een blokkade op een betaling? Dan betalen wij dat bedrag zodra wij een
rapportage hebben goedgekeurd.

Betaaldatum Bedrag Blokkade
Februari 2017 € 207.900,00
Na goedkeuren eindrapportage €   23.100,00 Ja

Verandert er tussentijds iets in uw plan of uw organisatie?
Laat het ons weten zodra er iets verandert. Veranderingen in uw planning, begroting of organisatie
kunnen gevolgen hebben voor uw subsidie. Ik raad u aan ook veranderingen door te geven als u twijfelt
of het nodig is.

Welke wet- en regelgeving is van toepassing?
Op dit besluit is de Algemene Wet Bestuursrecht (artikelen 4.21 t/m 4.80), de Algemene
Subsidieverordening 2014 van de Gemeente Utrecht van toepassing. U kunt deze nalezen op
www.utrecht.nl/subsidie.

Staatssteun
Deze subsidie valt onder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Met
betrekking tot deze activiteiten gelden de volgende voorwaarden en prestatieafspraken:

 De cofinanciering welke door ons wordt verstrekt mag alleen worden ingezet ten behoeve van
werkzaamheden zoals beschreven in artikel 25 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening.

 In het kader van de AGVV dient te worden vermeld dat van betaling wordt uitgesloten:
individuele steun aan ondernemingen ten aanzien waarvan er een bevel tot terugvordering
uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Commissie waarbij de steun onrechtmatig en
onverenigbaar met de interne markt is verklaard, met uitzondering van steunregelingen tot
herstel van de schade veroorzaakt door bepaalde natuurrampen.

In het kader van de AGVV geldt een kennisgevingsprocedure (art.11) en archiveringsplicht (art. 12).
Indien wij hier nog aanvullende informatie nodig hebben, dient u deze binnen een periode van twee
weken aan ons te verstrekken.

Bent u het niet eens met dit besluit?
U kunt tot 6 weken na de verzenddatum van deze brief bezwaar maken. Liever hebben wij dat u eerst
contact met ons opneemt. Wij beantwoorden graag uw vragen over deze brief. Blijft u het oneens? U
kunt óf digitaal bezwaar maken op www.utrecht.nl/bezwaar óf een brief sturen naar het college van
burgemeester en wethouders, Postbus 16200, 3500 CE Utrecht. Vermeld altijd de reden van uw bezwaar
en het dossiernummer van uw subsidieaanvraag.
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Heeft u nog vragen?
Neemt u gerust contact op met . Zij is bereikbaar via e-mail:  of via
telefoonnummer: . Houdt u uw dossiernummer bij de hand? Zo kunnen wij u sneller
helpen. Uw dossiernummer is .

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Utrecht,

Dhr. R. Groen
Directeur Milieu en Mobiliteit

Deze brief is digitaal ondertekend. Daarom ziet u geen geschreven handtekening staan.




