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Beste ,

U hebt subsidie gevraagd voor Geothermie Oost Utrecht Duurzaam: GOUD. 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 € 137.500,00. ( Zie berekening in bijlage). Uw plan draagt bij aan
de doelstelling van het Energiefonds om 100% duurzame stadswarmte te realiseren. Voor een afronding
hebben wij een eindrapportage van u nodig. Meer hierover leest u in de alinea over wat wij van u
verwachten.

Waar is de subsidie precies voor bedoeld?
Deze subsidie is bedoeld voor de activiteiten die u hebt omschreven in uw aanvraag. Het gaat om
Seismologisch onderzoek naar potentiële aardwarmte.
De subsidie heeft betrekking op de volgende lokale en regionale activiteiten die door het Consortium-
GOUD in het kader van het EWP-UDG worden uitgevoerd:
 Ontwikkeling van 2 seismische 2-d datasets  zoals omschreven in WP5/taak 5.3.1;
 Regionale studies en analyses zoals omschreven in WP 7;
 Onderzoeken, modelmatige studies en conceptueel ontwerp van een put zoals omschreven in WP

9.1.
Het resultaat van deze studie is een GO/NO-GO voor het starten van een pilot boring voor Ultradiepe
Geothermie.

Wat verwachten wij van u?
U hebt van 1 oktober 2018 tot en met 31 december 2020 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 een tussentijdse rapportage voor 1 december 2019
De tussentijdse rapportage mag hetzelfde rapport zijn als in het UDG exploration program, mits
voorzien van een samenvatting in het Nederlands.
Daarnaast vragen wij op deze datum een financiële tussenstand van de kosten en baten van het project.
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Stuur een eindrapportage voor 10 januari 2021
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. Maak voor elke subsidie afzonderlijk de baten en
lasten inzichtelijk in de verantwoording. Wij verwachten minimaal de personele kosten, de
organisatiekosten, de huisvestingskosten en de activiteitenkosten per subsidie terug te zien.

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. Bestanden groter dan 25 MB kunt u het beste verdelen over meerdere e-mails.

Hoe krijgt u de subsidie betaald?
De betalingen storten wij op IBAN NL14ABNA0245929452. 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
Oktober 2018 € 123.750,00
Na vaststelling € 13.750,00 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 niet
zeker weet 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) en de Algemene
Subsidieverordening 2014 van de Gemeente Utrecht van toepassing. U kunt deze nalezen op
www.utrecht.nl/subsidie.

Staatssteun
We verlenen u deze subsidie met toepassing van Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van
17 juni 2014 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), artikel 25 2e lid 2 onder d, steun voor haalbaarheidsstudies.

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.
Graag wijzen wij u er op dat volgens de regels van de AGVV wij u geen subsidie betalen als er
tegen u een eerder bevel tot terugvordering openstaat van de Europese Commissie omdat u
gelden heeft ontvangen voor steun die onrechtmatig en onverenigbaar zijn met de interne
markt.
Na het verzenden van dit besluit, zullen wij m.b.t. de subsidie bij de Europese Commissie een
kennisgeving doen (artikel 11 AGVV) en publiceren wij het besluit op onze website (artikel 12 AGVV).
Als wij aanvullende informatie van u nodig hebben, dan heeft u 14 dagen de tijd om de informatie aan
te leveren.
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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.

Hebt u nog vragen?
Neemt u gerust contact op met . Hij is bereikbaar via e-mail: of 
via telefoonnummer: . Houdt u uw dossiernummer bij de hand? Zo kunnen wij u sneller 
helpen. Uw dossiernummer is 5518206.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Utrecht,

R.F. Groen 
Directeur Ruimtelijke Kwaliteit en Duurzaamheid 

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

www.utrecht.nl/bezwaar
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Bijlage 1 Berekening van de subsidie 

Subsidie-
Consortium Subsidie- percentag 

Werkpakket Taak Begroot Meerkosten Totaal GOUD (50%) bedrag e 
5.3.1 Ontwikkeling van een

WP 5 lokaal seismische dataset 687.500 137.500 825.000 412.500 137.500 22,97% 
Regionale
uitwisselingsactiviteiten en

WP 7 analyse 50.000 10.000 60.000 30.000 

WP 9.1 Lokale risicoanalyse 40.000 8.000 48.000 24.000 

WP 9.1 Lokale statisch model 60.000 12.000 72.000 36.000 

WP 9.1 Lokale resevoir model 20.000 4.000 24.000 12.000 

WP 9.1 Lokale geomechanisch model 80.000 16.000 96.000 48.000 

WP 9.1 Lokale conceptueel ontwerp 60.000 12.000 72.000 36.000 

Totaal 997.500 199.500 1.197.000 598.500 

Meerkosten 20,00%
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