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Geacht bestuur, geachte mevrouw Schermer, 
 
Op 11 december 2021 hebben wij uw aanvraag voor subsidie voor de warmtevoorziening WG-terrein 
fase 2 ontvangen. Naar aanleiding van een emailwisseling en telefonische communicatie op 13 
december 2021 heeft u dezelfde dag nog een aangepaste aanvraag ingediend. Deze aanvraag is in 
goede orde ontvangen en heeft kenmerk SBA-035053 gekregen. 
 
Ik wil u vragen om in verdere correspondentie die uit deze subsidieaanvraag volgt het kenmerk SBA-
035053 te vermelden, zodat goed navolgbaar blijft op welke subsidie de correspondentie betrekking 
heeft.  
 
De door u ingediende subsidieaanvraag is al voor de indiening van de aanvraag uitvoerig besproken 
met de inhoudelijke experts op ieder van de taakpakketten. Veel van de verplichte gegevens bij een 
subsidieaanvraag heeft u in het kader van uw subsidieaanvraag met kenmerk SBA-030467 al op een 
eerder moment ingediend, waardoor uw aanvraag op basis van de zeer beperkte ingediende stukken 
toch zeer snel als volledig beoordeeld kon worden. Hiermee bericht ik daarom tevens dat uw 
aanvraag met kenmerk SBA-035053 in behandeling is genomen. 
 
Op basis van de door u ingezonden stukken zal de ambtelijke organisatie zo spoedig mogelijk de 
inhoudelijke beoordeling afronden en een voordracht voor het college voorbereiden dat een besluit 
over de verlening van uw subsidie zal bevatten. Als gevolg van onzekerheden in het politieke 
besluitvormingsproces en het winterreces kan ik u op voorhand geen besluitdatum geven.  
 
De voorgenoemde collegevoordracht zal tevens een besluit over de vaststelling van de op 23 maart 
2021 aan u verleende subsidie met kenmerk SBA-030467 bevatten. Over deze subsidieaanvraag 
informeer ik u afzonderlijk.  
 
Regelgeving  
Op dit besluit is de volgende regelgeving van toepassing: 
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•  Algemene wet bestuursrecht; 
•  Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2013. 
 
Vragen 
Hebt u nog vragen? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met 0626942904 of per e-
mail: c.ligthert@amsterdam.nl.  
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