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Beste
U hebt subsidie gevraagd voor het aanschaffen van een opslagsysteem voor zonne-energie bij de
Jaarbeurs Utrecht. 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 € 30.000,00. De subsidie is definitief. U heeft het
opslagsysteem al in gebruik genomen en uit de facturen blijkt dat u de kosten heeft gemaakt.
Waar is de subsidie precies voor bedoeld?
Deze subsidie is bedoeld voor de aanschaf van een opslagsysteem voor zonne-energie zoals
beschreven in uw aanvraag. Met het opslagsysteem is het mogelijk om zonne-energie op te slaan en
op een later moment te gebruiken voor het opladen van elektrische auto’s op het Jaarbeursterrein. Het
gaat om een experimenteel project, waarmee ervaring wordt opgedaan in hoeverre het mogelijk is om
zonne-energie in de toekomst commercieel te kunnen exploiteren.
Uw activiteiten dragen bij aan de opgave 'Werk van de toekomst', waarbinnen zowel slimme
mobiliteitsoplossingen als de energietransitie zijn geïdentificeerd als sectoren waarin we kunnen
bijdragen aan zowel maatschappelijke opgaven als het stimuleren van werkgelegenheid. Slimme,
schone en duurzame mobiliteitsoplossingen dragen bij aan Gezond Stedelijk Leven. Batterijopslag kan
een rol spelen in de energietransitie door het voorkomen van netcongestie en optimalisatie van het
gebruik van lokaal opgewekte duurzame energie. Door de toename van duurzame opgewekte energie
op het elektriciteitsnet is de verwachting dat de businesscase voor batterijopslag gekoppeld aan
duurzame opwek- en oplaadpunten voor elektrische voertuigen op termijn een rendabele
businesscase zal krijgen. Door nu te investeren in deze proef kunnen Utrechtse partijen de benodigde
energiediensten ontwikkelen en later opschalen.
Voorwaarden voor goed bestuur
Op 10 april 2018 hebt u een gesprek gevoerd met

en

over de relatie tussen de door u en uw partner opgerichte bedrijven, de voorwaarden van
goed bestuur en de mogelijke belangenverstrengeling die een gevolg kan zijn. U heeft aangegeven dat
u zich bewust bent van uw verantwoordelijkheid om zorgvuldig te handelen. U voert een heldere
administratie waarbij de rechtspersonen van elkaar gescheiden zijn en een eigen verantwoording
maken.
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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.
Hoe krijgt u de subsidie betaald?
Het subsidiebedrag krijgt u in één keer betaald. Wij storten het bedrag binnen twee weken op IBAN
NL83INGB0007636306.
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
Deze subsidie valt onder de Algemene Groepvrijstellingsverordening (AGVV). Voor uw activiteiten
gelden de volgende voorwaarden en prestatieafspraken:


De subsidie die u van ons ontvangt, mag u alleen gebruiken voor het uitvoeren van activiteiten
die vallen onder artikel 25 van de AGVV.



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, melden wij de subsidie bij de Europese Commissie (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.
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
via telefoonnummer:

is bereikbaar via e-mail:

of

Houdt u uw dossiernummer bij de hand? Zo kunnen wij u sneller

helpen. Uw dossiernummer is 5004610.
Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Utrecht,
F. Middelbos
Manager Ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid
Deze brief is digitaal ondertekend. Daarom ziet u geen geschreven handtekening staan.

