
Besluit aanvraag energleneutraal Noord Deurnlngen

Èbn Geachte heer Bruns,
11.04.2011

ffi Op 28 februari 2011 onWingen wU uw subsidieaanvraag. U vraagt ons € 25.000,-- subsidie te
2o1voosE68n verlenen voor het project'Energieneutraal Noord Deumingen'. In deze brief geef ik u onze reactie.
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P.rb In Juni 2Of0 is de verldezing Duurzam DoÍp OveÍijss€l gehouden. Hieraan hebt u deelgenomen en
1 een geldbedrag gewonnen. U hebt een bqkag geïvonnen voor het werkbudget van € 25.000,- ten

behoeve van de voorbereiding van het investedngsprogramma. En een geldbedrag voor het
uw brrer uitvoeren van het Investe-i-nfsprog-Érnm-á---]f-oor?Í proiiiamm-onwanteíWilÍiterfitt vóbr --

24.o2.2oLL l juli 2011 uw subsidieaanvraag met bij behorend projectplan en begroting,
l*lffit

llet dee bescfiil&ing veÍl€nen wij u subsirlle voor het werkbudget van het project'Energieneutraal
Noord Deumingen'. U laij$ maximaal € 25.000,-- subsidie.

U krijgt de subsidie omdat uw aanvÍaag voldoet aan:
- de Algemene wet bestuursrecfit (Awb)
- de criteria van hoofdstuk 1 en hoofdstuk 3 pararaaf 3.9 (Duurzame Dorpen) van het

Uitvoerin gsbesluit subsidies OveriJsset 2OO7 (Ubs) ;
- ons beleid Energiepact Overijssel en onze begroting van 2011.
Dat blijkt uit de toetsing die we uiWoerden.

Su bsidievooreclrriften
In deze alinea informeer ik u over de voorschriften van deze subsidieverlening.
- U gebruiK de stimuleringssubsidie voor de activiteiten: opzetten organisatie, creëren draagvlak

en voorbereiden onderzoek en plan van aanpak, zoals beschreven in uw aanvraag voor het
project'Energieneutraal Noord Deumingen".

- U hoeft geen verantwoordÍng over de bestede subsidie af te leggen. Maar mocht blijken dat u
afwiJK van uw plan, is het belangrijk dit direct schriftelijk te melden. Het niet naleven van de
subsidievoorschriften kan nameliJk nadelige gevolgen hebben voor uw vervolg aanvraag.

- Bij publiciteit over de activiteiten waarvoor u de subsidie onwangt, laat u weten dat u een
financiële bijdrage van ons kreeg.
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