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Onderwerp

Bijlage

lnlichtingen Bu reau ProjectFinanciering@Vervoerregio.nl
0620003643

Geacht college,

Het dagelijks bestuurvan de Vervoerregio Amsterdam heeft op 1-5 december 201-6 besloten u een

verleningsbeschikking te verlenen, gedateerd 16 decembe r 2Ot6 met kenmerk2OL6/1OI98/ldV.

Naar aanleiding van uw verzoek tot subsidievaststelling van l-5 november 201-7, kenmerk l-405307,

bericht ik u dat het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam instemt met de overlegde
eindvera ntwoord ing.

Het dagelijks bestuur heeft, overeenkomstig de voorwaarden en bepalingen in de verleningsbeschikking

en op basis van een prestatieverklaring en het constateren door de Vervoerregio dat de prestaties zijn
gerealiseerd, besloten de financiële bijdrage, overeenkomstig de verleningsbeschikking, vast te stellen op

€ 30.436,-.

Er is door u voor dit project geen eerder verzoek tot het verlenen van een voorschot ingediend en door de

Vervoerregio geen eerder voorschot aan u overgemaakt. De vastgestelde financiële bijdrage ten bedrage

van € 30.436,- zal spoedig naar uw bankrekeningnummer N1418NGH0.28.50.00.748 worden overgemaakt
onder vermelding VRegio Vaststelling 300180 (Oude projectcode 30530952) -
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Datum

Ons kenmerk

14 december 2017

2017t11524ildv

Als u vragen heeft over dit besluit dan kunt u een mail sturen naar het Bureau Projectfinanciering:
Bu rea u ProjectFinanciering@Vervoerregio. nl.

gelijks bestuur rvoerreg io Amsterdam,

neman
rtefeuil lehoude r Verkeer
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Datum

Ons kenmerk

L4 december 2017
20171115241ldv

Bijlage: MEDEDELING BEZWAAR

lngevolge hoofdstuk 6 van de Algemene Wet Bestuursrecht, kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift
indienen tegen een besluit, binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend gemaakt. Het
bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam, postbus
626, 1000 AP te Amsterdam.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten:
- uw naam en adres;
- de dagtekening;
- een omschrijving, datum en kenmerk van het besluit, waartegen het bezwaar is gericht;
- een opgave van de redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen.

Het bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Gelijktijdig met of na indiening van het bezwaarschrift
kunt u, bij een spoedeisend belang, een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening.
Een zodanig verzoek dient te worden gericht tot de Rechtbank te Amsterdam (Afdeling publiekrecht, team
bestuursrecht algemeen), postbus 75850, 1-070 AW, Amsterdam, dient te zijn ondertekend en ten minste
het volgende te bevatten:
- uw naam en adres;
- de dagtekening;
- vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en datum en nummer of

kenmerk van het besluit;
- de gronden van het verzoek (motivering).

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk wordt
tevens een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft overgelegd.
ln verband met de behandeling van het verzoek om voorlopige voorziening wordt een bedrag aan
griffierecht geheven. Omtrent de hoogte daarvan, de wijze waarop en de termijn waarbinnen u dit dient
te betalen, krijgt u na indiening bericht van de griffie van de rechtbank.
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Lumpsum Financ¡ële B¡¡drage ¡n Besch¡kk¡ng
{ten t¡jde van financiële aanvraag)

(op bas¡s van ¡ndien¡ng overz¡cht totale projectkosten b¡j aanvraag financ¡ële bijdrage)
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PROIÊfr KOSTEN {naar onderdelen)

Uiþoer¡hgsftosten
Totaal âan Uitvoer¡ngskosten / aanneemsommen

Directiêlev€rãntiês

Mater¡alên âan de aanneme¡ ter beschikking gesteld

Grondverueruing
GrondveruerulnB âankoopkosten
Grondverwerving notarièle kostên

omgevingsaspecten

Aanpassingen aan ondergrondse ¡nfrastrú€tuqr (K&I)

Aansluiten kolken en putten

Communicatie
Mitigerende maatregelen
Schadevergoedingen
l€ges en vergunn¡ngen elgen âpparaat
Le8es e¡ vergunningen de¡den
T¡jd€lüke verkeer5maatregelen
Fås€ringskolen

Ris¡co's

Maatregê¡en als gevolg vân verontre¡nigde bouwstoffen
Mâatregelen als gevolg van Brondveruû¡ling
MâareBelen ãlsgevolgvan archeologlschewerkrãamheden
Bouwer¿eker¡ñg (Conslruct¡on All Rísk)

ùerige kosten
Diverse kosten geñ€ente
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Risicoreseru€rlnt

Risicoreserver¡n8 10%{¡n kostenraming)

' Niètvôar€kenbere.,gTw Verrêk€¡bâreEru ËK

,Í¡nãnclãls,bird.âEe ei.l.
gIWenrÍlí,ln.l:

Ís¡aþrêseúe¡tng

Kenmerk br¡ef:
Dãtum biléf:

2017 lus24\dV
14 dêcêmber 2017

Berekening Vaststelling Financiêle Biidrase

projectnaam: Verkeersveirighe¡orp-j"a"n Jr\A I Xïix,""",'tí:fl1"
Projectcode: 3001.80 (Oude projectcode 30530952)

Maximâle financiële bijdrage conform beschikk¡ng betreft :

tumpsum f¡n¿nclèlê bijdFgc Elndatrekênins Finãnciêle Elidrâge

{bedra8en z¡jn conform beschikking)

(inclus¡ef Bru)

Mâximale f¡naociële bijdrage uiwoeringskosten lincl. r¡sicores€ruer¡ng)
Maximâle ñnanc¡èle bijdrâge EK

Max¡male financ¡êle bìjdrâge Bru

€ 26.451
€ 3.985

f30.436

Eerder verstrekte Voorschotten

Voorschot fìnånciêle bijdrâge !ivoeringskosten 1¡n.1. r¡sicores€ruer¡ng)
Voorschot fìnanciêle bùdrage EK

Voorschot fi nanciële bùdrage BM

€o
€0
€0 +

€0

lvind geen nacâlculâtie meer over plaâts)

Eindafrekening

üoorschot fìnânc¡èle bijdrâBe u¡tvoeringskosten (incl. risicoreserueringl
úoorschot fìnânciêle biidraae EK

r'oorschot finânc¡êle bìjdraae Bru
rotaal voorschot f¡nanclële bijdrâEe:

€ 26.451
€3.985

€0 +

Vønwege neteing vøn J¡nonciè1e b¡jdraqen

wordt b¡j voorschot geen BTW uitgekeeñ.
T€ betâlen åãn wegbehêêrder€ 30.436

VERWACHTE LUMPSUM FINANCIËLE BIJDRAGE € 30.436
(Kosten + n¡et-verrekenbare 8ru + verrekenbare 8TW + [K)


