
 

 

 
 

 
 

 

   

   

   

  
  

 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Subsidiebureau

Postadres  Postbus 2158, 3500 GD Utrecht

Telefoon  030 – 286 33 36

E-mail  subsidie@utrecht.nl

www.utrecht.nl/subsidie

Warmtebron LEAN C.V. Behandeld door

Dossiernummer 6959455 

Kosterijland 20 Onderwerp Besluit verlening 

3981AJ Bunnik
subsidie

Verzenddatum 18 november 2019 

Beste ,

U hebt subsidie gevraagd voor Low cost Exploration And deriskiNg of geothermal plays LEAN. 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 lening in de vorm van een incidentele subsidie voor een bedrag van maximaal

€ 300.000,00. Uw plan draagt bij aan de doelstelling Verduurzaming van warmtevoorzieningen

in het kader van het Programma Energietransitie. Tevens dient u een leningsovereenkomst te

ondertekenen, die als uitvoeringsovereenkomst onderdeel uitmaakt van deze beschikking. Deze

overeenkomst is als bijlage 1 bij deze beschikking opgenomen.

Een door u ondertekend exemplaar van de overeenkomst ontvangen wij 14 dagen na

dagtekening van deze brief retour. Wij verzoeken u de ondertekende brief per email te sturen

als pdf-bestand en ter attentie van de . Binnen 14 dagen

ontvangt u vervolgens van ons een kopie van een door beide partijen ondertekende

overeenkomst.

 Deze beschikking zullen wij binnen 20 dagen na besluitvorming ter kennis brengen aan de

Europese Commissie. De Europese Commissie kan vragen stellen naar aanleiding van de

kennisgeving. Dit kan mogelijk tot gevolg hebben dat de Europese Commissie alsnog van

oordeel is dat onderhavige beschikking niet onder de vrijstellingsverordening valt. Dit kan tot

gevolg hebben dat de subsidieverlening moet worden teruggevorderd.

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 incidentele subsidie is bedoeld als bijdrage in de bekostiging van activiteiten die u hebt

omschreven in uw aanvraag. Het gaat om het aardwarmte demonstratie project LEAN .

Wat verwachten wij van u?

1 
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U hebt van 1 november 2019 tot en met 30 september 2021 (een half jaar na de geplande afronding van

de 2e fase) 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 november 2020 
De tussentijdse rapportage bestaat uit tenminste:

1. Een door de aanvrager ondertekende brief aan het college van de gemeente Utrecht met daarin het

go-besluit voor start tweede fase van het project (eerste boring).

2. Een subsidiebeschikking voor SDE-subsidie.

3. Een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van de boorwerkzaamheden.

Stuur een eindrapportage voor 7 januari 2023 (een jaar na de geplande afronding van de derde fase en 
daarmee van het gehele project) 
De eindrapportage bestaat uit de volgende onderdelen:

 De final review, zoals opgenomen in het projectplan.

 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.

Op basis van de final review wordt bepaald of de lening teruggevorderd kan worden. De voorwaarden

met betrekking tot de lening zijn opgenomen in bijgesloten Uitvoeringsovereenkomst.

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   van Warmtebron C.V. 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

1 december 2019 € 31.833 Nee

1 december 2020 € 268.167 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.
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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 incidentele 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 41Investeringssteun ter bevordering van energie uit hernieuwbare

energiebronnen.

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 9 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  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 5514488.

Met vriendelijke groet,

namens burgemeester en wethouders van Utrecht,

Dhr. R. Groen

Directeur Ruimtelijke Kwaliteit en Mobiliteit

Deze brief is automatisch aangemaakt. Daarom ziet u geen handtekening staan.
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Ondergetekenden,

De publiekrechtelijke rechtspersoon, de gemeente Utrecht , gevestigd Stadsplateau 1 te

Utrecht, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door Rene Groen, Directeur Ruimtelijke

Kwaliteit en Mobiliteit, handelend ter uitvoering van het besluit van burgemeester en

wethouders d.d. 12 december 2017, welk besluit nader is uitgevoerd bij besluit van de

Directeur Ruimtelijke Kwaliteit en Mobiliteit d.d. 18 november 2019, nr.

5746475/20191107/HK hierna te noemen: ‘de Gemeente’,

en

Warmtebron LEAN C.V., statutair gevestigd te Bunnik, Kosterijland 20, 3981 AJ te Bunnik, te

dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen:

‘Subsidieontvanger’

Verklaren dat deze overeenkomst wordt aangegaan onder de volgende bepalingen en

bedingen:

Overwegende dat:

a. de Gemeente bij beschikking de dato 6 november 2019, met kenmerk 6959455, aan

Subsidieontvanger een incidentele subsidie heeft verleend van maximaal € 300.000,00

in de vorm van een geldlening op grond van artikel 4:23, derde lid, onder d van de

Algemene wet bestuursrecht;

b. de Gemeente aan Subsidieontvanger bovengenoemde incidentele subsidie heeft

verleend onder de opschortende voorwaarde dat de Subsidieontvanger met de

Gemeente een uitvoeringsovereenkomst als bedoeld in artikel 4:36 Awb sluit, in welke

overeenkomst in het bijzonder een terugbetalingsregeling van de ontvangen

geldlening is opgenomen;

c. partijen terzake overeenstemming hebben bereikt, die zij in deze overeenkomst

schriftelijk wensen vast te leggen.
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Begrippen

In deze overeenkomst gelden onderstaande begripsbepalingen.

a.

b.

c.

Awb:

BW:

College

Algemene wet bestuursrecht

Burgerlijk Wetboek

College van Burgemeester en wethouders van de Gemeente

Utrecht

d. Overeenkomst: deze Uitvoeringsovereenkomst

e. Subsidiebedrag: in de Subsidieverlening en/of Subsidievaststelling genoemde

bedrag waarvoor subsidie wordt verleend en/of is vastgesteld

en/of het bedrag waarvoor voorschotten zijn verleend

f. Subsidievaststelling: beschikking tot subsidievaststelling

g. Subsidieverlening: beschikking tot subsidieverlening d.d. 6 november 2019 met

registratienummer 6959455

h. Terugbetaling: zoals genoemd in artikel 3.3 en verder

Artikel 1. Verplichtingen en Lening

1.1. Ter uitvoering van de Subsidieverlening is Subsidieontvanger gehouden om alle

activiteiten waarvoor subsidie is verleend uit te voeren en alle overige bij of krachtens

de subsidieverleningsbeschikking gestelde eisen en verplichtingen na te komen.

1.2. De Gemeente verstrekt aan Subsidieontvanger een lening in contanten ter hoogte van

het Subsidiebedrag groot maximaal € 300.000,-, welke lening Subsidieontvanger

aanvaardt, met inachtneming van de bepalingen van deze overeenkomst.

1.3. De uitbetaling van het geleende bedrag zal geschieden door overschrijving van het

bedrag ten gunste van  van

Subsidieontvanger.

Artikel 2. Rente

2.1. Subsidieontvanger is geen rente verschuldigd.

Artikel 3. Terugbetalingsverplichting

3.1. Subsidieontvanger zal de geldlening aflossen, wanneer op basis van de uitvoering van

het aardwarmte demonstatieproject LEAN is komen vast te staan, dat tot

daadwerkelijke uitvoering van geothermische warmtewinning kan worden overgegaan,

en wel zodra de eerste exploitatiesubsidie van het Rijk (SDE) is ontvangen.

3.2. Het is subsidieontvanger niet toegestaan om een winstafdracht of

kapitaalterugstorting te doen alvorens de lening geheel is afgelost.

3.3. In geval van intrekking van de subsidieverlening zal Subsidieontvanger de geldlening

geheel aflossen; in geval van vaststellen van de incidentele subsidie op een lager
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bedrag, zal Subsidieontvanger de geldlening aflossen tot het eventueel resterend

subsidiebedrag.

3.4. De aflossing dient plaats te vinden in één termijn te voldoen binnen twee maanden

nadat de conditie zoals vermeld in 3.1 of 3.3 is vervuld, zonder dat daartoe nog een

nadere aanzegging vereist is.

3.5. Indien het aardwarmte demonstratie project LEAN is uitgevoerd en op basis van de

uitkomst hiervan moet worden aangenomen, dat niet tot daadwerkelijke uitvoering

van geothermische warmtewinning kan worden overgegaan, dan wordt de geldlening

door de Gemeente omgezet in een regulier subsidie à fonds perdu, onverminderd de

voor deze subsidie geldende voorschriften en daaraan verbonden verplichtingen.

3.6. Subsidieontvanger kan een verzoek indienen de subsidie gedurende de looptijd direct

volledig af te lossen. Het verzoek kan gericht worden aan: de gemeente Utrecht.

3.7. De terugbetaling dient – onder vermelding van het dossiernummer - in Euro’s te
geschieden op bankrekening  ten name van de gemeente

Utrecht. Terugbetaling door bijschrijving op voornoemde bankrekening geschiedt op

het tijdstip waarop de rekening van de Gemeente wordt gecrediteerd.

3.8. De kosten van Terugbetaling komen ten laste van de Subsidieontvanger.

3.9. Subsidieontvanger kan geen beroep doen op verrekening ex Awb dan wel BW.

3.10. Ingeval de Subsidieverlening met terugwerkende kracht tot en met het tijdstip waarop

het Subsidiebedrag is verleend ex artikel 4:48 Awb wordt ingetrokken, wordt het

Subsidiebedrag door de Gemeente ineens opeisbaar zonder dat daartoe een

ingebrekestelling is vereist.

3.11. De hoofdsom van de lening of het restant daarvan, zal geheel opeisbaar zijn, zonder

dat een betalingsherinnering, ingebrekestelling door een bevel of een soortgelijke

akte of rechterlijke tussenkomst nodig zal zijn:

a. bij niet, niet-tijdige of niet behoorlijke nakoming door Geldnemer van één of meer

van de in deze overeenkomst omschreven bepalingen of aangegane verplichtingen;

b. bij door Geldnemer gedaan verzoek tot verkrijgen van surseance van betaling of

aankondiging het voornemen daartoe te hebben;

c. bij faillissement, eigen aangifte, verzoek of vordering tot faillietverklaring of

aanbieding van akkoord buiten faillissement;

d. bij beslag op eigendommen van Geldnemer;

e. bij ontbinding of verlies van rechtspersoonlijkheid van Geldnemer;

alles onverminderd de bevoegdheid van Gemeente om te allen tijde alle zodanige

maatregelen te nemen tot behoud van haar rechten of tot verhaal van haar vordering

als de wet te harer beschikking stelt en haar nuttig of nodig zullen voorkomen.

Geldnemer is verplicht om, zodra één of meer van deze feiten plaatsvindt, waardoor

ingevolge het in deze overeenkomst bepaalde de geldlening opeisbaar wordt, de

Gemeente onverwijld hiervan in kennis te stellen.

3.12. Ingeval de Subsidieverlening ex tunc ten nadele van de Subsidieontvanger ex artikel

4:48 Awb wordt gewijzigd, blijft de Subsidieontvanger verplicht tot Terugbetaling.

3.13. Ingeval de Subsidieverlening ex nunc wordt ingetrokken dan wel ten nadele van de

Subsidieontvanger wordt gewijzigd ex artikel 4:50 Awb, blijft de Subsidieontvanger

verplicht tot Terugbetaling.
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3.14. Ingeval de Subsidievaststelling ten nadele van de Subsidieontvanger wordt gewijzigd,

blijft de Subsidieontvanger verplicht tot Terugbetaling. Ingeval de Gemeente reeds

meer dan het lager vastgestelde Subsidiebedrag aan de Subsidieontvanger als

voorschotten heeft verleend, zullen de door de Gemeente teveel betaalde

voorschotten ineens opeisbaar worden.

3.15. Ingeval de Subsidieverlening en/of de Subsidievaststelling ten voordele van de

Subsidieontvanger wordt gewijzigd, blijft de Subsidieontvanger verplicht tot

Terugbetaling.

Artikel 4. Wijziging terugbetalingstermijnen

4.1. De Subsidieontvanger kan de Gemeente verzoeken om het Subsidiebedrag later terug

te betalen dan als bedoeld in artikel 3 lid 4. De Gemeente zal in beginsel binnen vier

weken na ontvangst van het verzoek aan Subsidieontvanger laten weten of zij hiermee

instemt.

Artikel 5. Looptijd, beëindiging

5.1. Deze Overeenkomst treedt in werking met ingang van de dag van ondertekening van

de Overeenkomst door of namens de Gemeente.

5.2. Deze Overeenkomst eindigt niet door het beëindigen van de subsidierelatie tussen

partijen voortvloeiend uit de Verordening. Deze Overeenkomst blijft onverkort van

kracht zolang niet volledig aan artikel 3 van deze Overeenkomst is voldaan.

Artikel 6. Gevolgen van beëindiging

6.1. Ingeval deze Overeenkomst gedeeltelijk eindigt, blijven de rechten en plichten voor

het overige deel bestaan, waaronder in ieder geval de verplichting tot terugbetaling.

6.2. Bepalingen, welke naar hun aard ook na beëindiging hun geldigheid dienen te
behouden, blijven onverkort van kracht, waaronder - doch niet beperkt- de

verplichting tot vertrouwelijkheid en terugbetaling.

Artikel 7. Informatieplicht

7.1. Subsidieontvanger is verplicht om de Gemeente per omgaande te informeren over alle

feiten en omstandigheden die voor de uitvoering van deze overeenkomst relevant

kunnen zijn.

Artikel 8. Wijziging van de Overeenkomst

8.1. Indien een van de volgende omstandigheden zich voordoet:

- wijziging van de Subsidieverlening;

- wijziging van de Subsidievaststelling;
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- dan wel onvoorziene omstandigheden zich voordoen die wezenlijke gevolgen

hebben voor de uitvoering van deze Overeenkomst, zullen partijen over (de

noodzaak van) wijziging van deze Overeenkomst in overleg treden.

8.2. Partijen treden in overleg binnen twee weken nadat een partij de wens daartoe aan de

andere partij(en) schriftelijk heeft meegedeeld. Partijen kunnen deze termijn eenmalig

met twee weken verlengen.

Indien het overleg niet binnen twee weken tot overeenstemming heeft geleid, mag de

Gemeente deze Overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van één

maand schriftelijk opzeggen.

Artikel 9. Formeel contact en vertegenwoordigingsbevoegdheid

9.1. De contactgegevens van de Gemeente zijn:

Gemeente Utrecht, Postbus 16200

3500 CE Utrecht

9.2. De contactpersoon van de Subsidieontvanger is:

.

Artikel 10. Bekendmaking

10.1. Publiciteit / externe communicatie (niet zijnde tussen Partijen) van en over deze

Overeenkomst wordt gecoördineerd door de Gemeente en vindt uitsluitend in

samenwerking met en met instemming van de Gemeente plaats.

10.2. Bij elke vorm van communicatie gerelateerd aan deze Overeenkomst dient de

Subsidieontvanger te vermelden dat dit mede mogelijk is gemaakt door de Gemeente

Utrecht.

10.3. Ingeval een Wob (Wet openbaarheid van bestuur) verzoek wordt gedaan gerelateerd

aan deze Overeenkomst, zal de Gemeente in contact treden met de Subsidieontvanger

alvorens tot bekendmaking wordt overgegaan.

Artikel 11. Kennisgevingen

11.1. Alle kennisgevingen met uitzondering van besluiten ex art. 1:3 Awb zullen aan

partijen getracht worden rechtsgeldig te geschieden, indien verzonden per

aangetekende post met bericht van ontvangst, en zullen geacht worden te zijn

ontvangen op de datum van uitreiking, zoals vermeld op de ontvangstbevestiging,

indien zulke kennisgevingen worden verstuurd naar de volgende adresgegevens:

Gemeente Utrecht: Warmtebron LEAN C.V.

Postbus 16200

3500 CE Utrecht Kosterijland 20

3981 AJ Bunnik
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11.2. Een partij kan het in lid 1 genoemde adres wijzigen door kennisgeving op de voet van

lid 1 aan de Gemeente, die op grond van lid 1 de andere partijen informeert.

Artikel 12. Overdracht

12.1. Het is de Subsidieontvanger behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van

de Gemeente niet toegestaan verplichtingen c.q. bevoegdheden uit deze

overeenkomst, dan wel het Subsidiebedrag, in het bijzonder rechten c.q.

verplichtingen verbonden aan de Subsidieverlening c.q. Subsidievaststelling in welke

vorm c.q. hoedanigheid dan ook, over te dragen.

Onder overdracht in dit artikel wordt in ieder geval verstaan:

a) gedeeltelijke overdracht dan wel tijdelijke overdracht aan een derde;

b) wijziging van de eigendom in c.q. van de Subsidieontvanger, waaronder

ontbinding, juridische fusie en splitsing;

c) bezwaren in het bijzonder verpanden van het Subsidiebedrag ten behoeve van een

derde;

d) wijziging van de statuten van de Subsidieontvanger;

e) het doen van aangifte tot faillissement dan wel aanvragen van surséance van

betaling van/voor de Subsidieontvanger.

f) wijziging in de zeggenschap van Subsidieontvanger.

12.2. De Subsidieontvanger dient de Gemeente zo vroeg mogelijk te informeren over een

voornemen van overdracht zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel.

12.3. De Gemeente zal de in lid 1 van dit artikel bedoelde toestemming niet op onredelijke

gronden onthouden, waarbij bijzondere waarde wordt gehecht aan behartiging van

publieke belangen, waaronder imago van de Gemeente. Als redelijke grond voor

onthouding van toestemming geldt in ieder geval: wijziging van

eigendom/zeggenschap van de Subsidieontvanger waardoor deze betrokken

wordt/geassocieerd kan worden bij een rechtspersoon c.q. onderdeel uit gaat maken

van een concern van ondernemingen, welke activiteit(en) verricht in seks-

/oorlogsindustrie/markt in de ruimste zin des woords.

12.4. Ingeval de Gemeente ex lid 1 van dit artikel toestemming verlenen:

- zullen ingeval van overdracht aan een derde, de voorwaarden, rechten en

verplichtingen uit hoofde van de Subsidiebeschikking en deze Overeenkomst

eveneens overgaan op de derde;

- is/blijft de Subsidieontvanger (naast een eventuele derde) aansprakelijk of staat de

Subsidieontvanger in voor het integraal nakomen van deze Overeenkomst.

12.5. Een derde is elke andere partij dan de Subsidieontvanger.

Artikel 13. Slotbepalingen

13.1. Door ondertekening van deze Overeenkomst vervallen alle eerdere tussen partijen

gemaakte mondelinge en schriftelijke afspraken over de onderwerpen geregeld in

deze Overeenkomst en treedt deze Overeenkomst in plaats hiervan.



           

              

         

            

             

        

       

           

    

      

  

 
 

            
 
 

 
               

 
 

 
          

 
 

             
 

              
 
 
 

 
 

 
         

 

     

        

   

  
  

______________________ ______________________

Subsidiebureau

Dossiernummer: 6959455 

13.2. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst die

niet binnen 4 weken na schriftelijke mededeling van een geschil tussen partijen op

minnelijke wijze zullen worden opgelost, zullen worden beslecht door de bevoegde

rechter te Utrecht.

13.3. Een ieder verplicht zich alles wat hem bij de uitvoering van de Overeenkomst ter

kennis komt en waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan

vermoeden, op geen enkele manier bekend te maken aan derden, behalve voor zover

enig wettelijk voorschrift of uitspraak van de rechter hem tot bekendmaking verplicht.

13.4. Alle kosten van eventuele externe ingeschakelde instanties/personen (adviseurs e.d.)

die verband houden dan wel samenhangen met deze Overeenkomst, zullen door

partijen ieder voor zich worden gedragen.

13.5. Titels van de bepalingen in deze Overeenkomst zijn slechts opgenomen voor de

leesbaarheid en hebben inhoudelijk geen zelfstandige betekenis.

13.6. Indien één of meer bepalingen van deze Overeenkomst ongeldig of op andere wijze

niet verbindend mochten zijn, wordt daardoor de verbindendheid/geldigheid van de

overige bepalingen niet aangetast. Partijen zullen alsdan - in gezamenlijk overleg en

in de geest van de Overeenkomst - de Overeenkomst voor zover nodig aanpassen in

die zin dat de niet-verbindende/ongeldige bepalingen worden vervangen door

bepalingen die verbindend/geldig zijn en zo min mogelijk verschillen van de

betreffende niet-verbindende/ongeldige bepalingen.

13.7. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing

Aldus overeengekomen en ondertekend in tweevoud op 6 november 2019 te Utrecht

Warmtebron LEAN C.V. Gemeente Utrecht

Namens deze, Namens college van Burgemeester & Wethouders,

René Groen

………………. …………………….

…………. …………………
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