Aanvraagformulier
Subsidieregeling stimulering
herbestemming monumenten
Wind- en waterdicht maken van
gebouwde monumenten
Indieningsperiode 1 oktober 2018 tot en met 30 november 2018
Lees eerst de toelichting voordat u met invullen begint.
De ondergetekende verzoekt aan de minister van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap een subsidie te verlenen op grond van
hoofdstuk 3 van de Subsidieregeling stimulering herbestemming
monumenten. Hij/zij verstrekt daartoe de volgende gegevens:

						1		Gegevens aanvrager *
1.1	Bent u eigenaar van het
monument of zelfstandig
onderdeel?

ja, eigenaar

1.2 Rechtsvorm

BV											

Natuurlijk persoon (particulier)			

Overheid(sinstelling)

NV											

Vereniging								

Kerkgenootschap

Stichting									

Anders, nl. |

nee, er is sprake van een gemachtigde

> vul óók vraag 3 in

1.3 Naam rechtspersoon
		 > indien relevant

|

1.4 Naam natuurlijk persoon

|																								

1.5	Voorletter(s) + eventueel
tussenvoegsel(s)

|

1.6 Adres

|
postcode										 plaats

1.7 Postcode en plaats

												|

1.8 Gemeente

|

1.9 Telefoonnummer

|

1.10 E-mailadres

|

1.11 IBAN (rekeningnummer)
1.12	Bent u juridisch eigenaar
van het monument?*

ja		

nee

1.13	Is sprake van een van de
volgende zakelijke rechten op
het monument: vruchtgebruik,
erfpacht of recht van opstal?

ja		

nee

* = meer informatie beschikbaar in de toelichting

hr.		

mw.

2 van 7

						2		Contactpersoon m.b.t. de aanvraag en de uit te voeren werkzaamheden
2.1 Naam en voorletters

|

2.2	Telefoonnummer

|

2.3 E-mailadres

|

2.4 Relatie m.b.t. de eigenaar

|

						3		Gegevens gemachtigde
								> 
invullen indien de aanvraag niet door de eigenaar wordt ingediend *
3.1 Naam gemachtigde

|																								

3.2	Voorletter(s) + eventueel
tussenvoegsel(s)

|

3.3 Correspondentieadres

|

hr.		

mw.

postcode										 plaats

3.4 Postcode en plaats

												|

3.5 Telefoonnummer

|

												

> of voeg indien de eigenaar iemand machtigt om namens hem een aanvraag in te dienen, een machtigingsformulier toe.
Een voorbeeld hiervan vindt u op de pagina na de medeondertekening.

						4		Gegevens van de begunstigde
4.1	Moet de subsidie uitbetaald
worden aan een ander dan
de eigenaar?

ja		

nee

> zo ja, vul dan de vragen 4.2 tot en met 4.5 in

4.2 Naam begunstigde

|																								

4.3 Adres

|

hr.		

mw.

postcode										 plaats

4.4 Postcode en plaats

												|

4.5 IBAN (rekeningnummer)

						5		Aantal (onderdelen van) monumenten respectievelijke monumentale gebouwen
5.1	Vermeld hiernaast het aantal
objecten of onderdelen van
objecten waar de aanvraag
betrekking op heeft.*

1 object/onderdeel > vul 1 maal bijlage A in

5.2	Heeft uw aanvraag betrekking
op een groter complex of
samenstel van monumenten?*

ja		

nee

ja		

nee

5.3	Wat is de naam/omschrijving
van dit onderdeel?
5.4	Worden voor dit complex
of samenstel van monumenten
meerdere aanvragen ingediend?

2 of meer objecten of onderdelen, namelijk			objecten/onderdelen > vul voor elk object of onderdeel afzonderlijk bijlage A in
> zo ja, vul dan vraag 5.3 en 5.4 in

|

* = meer informatie beschikbaar in de toelichting
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						6		Financiële gegevens en mee te zenden stukken
6.1a	Financiële en fiscale aspecten*
De totale kosten, die volgens de
bijgevoegde begroting/offerte
voor dit onderdeel met de
uitvoering van het wind- en
waterdicht maken gemoeid zijn,
en waarvoor subsidie wordt
aangevraagd, bedragen:

|€
> Indien in de begroting/offerte geen btw is opgenomen maar u subsidie over de kosten inclusief btw wenst aan te vragen,
neem dan de totale kosten inclusief btw over op het aanvraagformulier.

ja, de gehele btw

	Kan de eigenaar de btw over de
totale kosten van het het winden waterdicht maken geheel of
gedeeltelijk verrekenen of
terugvorderen, al dan niet via
het BTW-compensatiefonds
(indien de aanvraag gedaan wordt
door een gemeente of provincie?)
6.1b Btw-nummer
6.2a	Is met betrekking tot de kosten
al eerder subsidie verleend op
grond van een andere
rijkssubsidieregeling?*
6.2b	Worden activiteiten/
werkzaamheden uit de begroting
al uitgevoerd vóórdat de
subsidieaanvraag is ingediend?*

ja, een deel van de btw, namelijk				

%

nee

|
nee			
	ja, geef aan op grond van welke regeling en welke
activiteiten/werkzaamheden reeds zijn gesubsidieerd:
nee
ja, geef aan welke activiteiten/werkzaamheden dit betreffen:
dag				 maand		 jaar

6.2c	Vul de datum in waarop de
tijdelijke maatregelen zijn
uitgevoerd*
	
Bij te voegen stukken *
6.3a	Verplicht:
• Is bijlage A met betrekking tot
de objecten of onderdelen van
objecten waar door middel van
deze aanvraag een subsidie
voor wordt aangevraagd
bijgevoegd?

ja		

nee							| Indien ja, hoeveel exemplaren?

• Zijn de globale omschrijvingen
van de staat waarin de
monumenten verkeren
bijgevoegd?

ja		

nee

• Zijn overzichts- en detailfoto’s /
tekeningen die een duidelijke
indruk geven van de structuur
van de monumenten en hun
gebreken bijgevoegd?

ja		

nee

• Is een op de foto’s of tekeningen
gebaseerd activiteitenplan
waaruit blijkt op welke plaats
aan, op of bij de monumenten
en op welke wijze en binnen
welke termijn tijdelijke maatregelen worden uitgevoerd
bijgevoegd?

ja		

nee

• Zijn offertes en/of begrotingen,
opgesteld volgens de hoofdstructuur van het Stabu
bijgevoegd?

ja		

nee

• Zijn actuele rapporten (niet
ouder dan 2 jaar) over reeds
eerder uitgevoerde onderzoeken
naar mogelijke herbestemming
van de monumenten bijgevoegd?

ja		

nee							| Indien ja, hoeveel exemplaren?

> u kunt hiervoor het begrotingsmodel gebruiken van de RCE (www.monumenten.nl/subsidieherbestemming)

* = meer informatie beschikbaar in de toelichting
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6.3b	Indien van toepassing:
• Is bijlage B waarin het college
van burgemeester en
wethouders van de gemeente
waarin het object is gelegen
verklaart dat sprake is van een
monumentaal gebouw, dat van
algemeen belang is wegens
haar schoonheid, haar
betekenis voor de wetenschap
of haar cultuurhistorische
waarde bijgevoegd?

ja		

nee

> alleen voor niet-beschermde monumentale bouwwerken. Zie hiervoor bijlage B

ja		

• Is er een machtiging bijgevoegd?

nee

						7		Publiciteit
7.1	Heeft u er bezwaar tegen dat
de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed te zijner tijd bekend
maakt voor welke monumenten
subsidie is verstrekt ten behoeve
van het wind- en waterdicht
maken van monumenten?

ja		

nee

						8		Ondertekening
Ondergetekende verklaart hierbij bekend te zijn met de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten en verklaart
de aanvraag naar waarheid te hebben ingevuld;
Door ondertekening wordt aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed toestemming verleend om de bij de aanvraag
overgelegde gegevens te verifiëren bij de Belastingdienst of de gemeentelijke basisadministratie.
Is de aanvrager een rechtspersoon (B.V., N.V., stichting, vereniging of decentrale overheid, e.d.), dan dienen de daartoe
bevoegde vertegenwoordigers de aanvraag (mede) te ondertekenen, ieder onder vermelding van zijn/haar functie.
8.1 Naam

|

8.2 Plaats

|
dag				 maand		 jaar

8.3 Datum

8.4 Handtekening

|
U wordt erop gewezen dat het al dan niet opzettelijk onjuist verstrekken van gegevens bestuursrechtelijke of straf
rechtelijke gevolgen kan hebben.
De op het aanvraagformulier ingevulde en de in de bijlage(n) vermelde gegevens en bescheiden, evenals de eventueel
nader te overleggen gegevens en bescheiden worden opgenomen in een door of namens de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed gevoerde subsidieadministratie. Deze registratie vindt plaats conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Ondergetekenden, zijnde de bevoegde vertegenwoordigers van de rechtspersoon die de aanvraag indient, verklaren door middel
van ondertekening van dit formulier dat zij op de hoogte zijn van en akkoord zijn met het indienen van deze subsidieaanvraag.

8.5 Naam

|																								

8.6 Functie
		 > indien relevant

|

8.7 Handtekening

|

8.8 Naam

|																								

8.9 Functie
		 > indien relevant

|

8.10 Handtekening

|

8.11 Naam

|																								

8.12 Functie
		 > indien relevant

|

8.13 Handtekening

|
* = meer informatie beschikbaar in de toelichting

hr.		

mw.

hr.		

mw.

hr.		

mw.

Machtigingsformulier
Aanvraag Subsidieregeling
stimulering herbestemming
monumenten
IIndieningsperiode 1 oktober 2018 tot en met 30 november 2018

Hierbij geeft ondergetekende:
Naam eigenaar of anderszins
zakelijk gerechtigde

|
Hierna eigenaar/zakelijk gerechtigde, toestemming aan:

Bedrijf (indien van toepassing)

|

Naam

|
Hierna gemachtigde, om namens eigenaar/zakelijk gerechtigde een aanvraag in te dienen betreffende de aanvraag
voor subsidie in het kader van de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten.
Deze machtiging geldt totdat deze wordt ingetrokken.

Plaats

|
dag				 maand		 jaar

Datum

Eigenaar of anderszins zakelijk gerechtigde

Handtekening

|

Naam

|

Functie
> indien van toepassing

|

Gemachtigde
Handtekening

|

Naam

|

Functie
> indien van toepassing

|

In het geval van meerdere bevoegde vertegenwoordigers van de rechtspersoon of mede-eigenaren dienen alle hiertoe bevoegde personen
dit machtigingsformulier mede te ondertekenen.

* = meer informatie beschikbaar in de toelichting

Bijlage A *
Aanvraagformulier
Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten
(wind- en waterdicht maken gebouwde monumenten)
U dient voor elk monument of zelfstandig onderdeel een bijlage A in te vullen. Als u meerdere
bijlagen A moet invullen en u heeft gegevens al bij een eerdere bijlage A ingevuld dan
kunt u volstaan met het woord idem.

						9		Gegevens van het monument
9.1	Het betreffende gebouw of
complex is

een rijksmonument met rijksmonumentnummer

|

een monument op grond van een provinciale verordening
een monument op grond van een gemeentelijke verordening
een ander monumentaal bouwwerk > stuur ook bijlage B mee

9.2	Monumentnaam
> indien van toepassing

|

9.3 Adres

|
postcode										 plaats

9.4 Postcode en plaats

												|

9.5 Gemeente

|

9.6 Provincie

|

9.7	Tot welke categorie behoort
uw monument?*

religieus erfgoed (kerk, klooster)		

agrarisch bedrijfsgebouw

kasteel, buitenplaats of landhuis		

onderwijsgebouw

molen of gemaal							

industrieel erfgoed

woonhuis									

militair erfgoed

raadhuis, stadhuis, gemeentehuis		

overig, nl.

ja		

nee, toelichting

ja		

nee

9.11	Is al een onderzoek ingesteld
naar de haalbaarheid van herbestemming van het monument?*

ja		

nee

	Zo ja, is er sprake van een
rapport niet ouder dan 2 jaar,
waarin de bevindingen van het
onderzoek zijn vastgelegd?

ja		

nee

	Zo nee, is een aanvraag om
subsidie voor een onderzoek
ingediend?

ja		

nee

9.8	Is het monument voor meer dan
50% van de oppervlakte voor
bewoning in gebruik?
9.9	Wat is de huidige respectievelijk
laatste functie van het monument?

|

|

9.10	Is op dit moment sprake van
leegstand van het monument?
Zo ja, sinds wanneer is sprake
van leegstand?

|

Zo nee, op welke termijn is
leegstand te verwachten?

|

* = meer informatie beschikbaar in de toelichting

Bijlage B *
Aanvraagformulier
Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten
(wind- en waterdicht maken gebouwde monumenten)
Toelichting
Dit formulier wordt u toegestuurd door de eigenaar van een niet-beschermd monument, dan wel door
een belanghebbende rechtspersoon inzake een aanvraag voor subsidie in het kader van de Subsidieregeling
stimulering herbestemming monumenten. Deze regeling is door de rijksoverheid ingesteld om herbestemming
van monumenten te bevorderen. De regeling staat ook open voor niet-beschermde monumenten.
Voorwaarde voor indiening is echter wel dat u in voorkomend geval verklaart het betreffende gebouw
van monumentale waarde te vinden. Als u die mening bent toegedaan kunt u dit formulier ingevuld en
ondertekend retourneren aan de aanvrager.
Meer informatie over de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten vindt u op de website van
de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed, www.cultureelerfgoed.nl. Voor een nadere toelichting kunt u
desgewenst ook contact opnemen met de InfoDesk van de rijksdienst, 033 – 421 74 56.

						10

Verklaring
Het college van burgemeester en wethouders verklaart in het kader van de Subsidieregeling stimulering herbestemming
monumenten dat,
het op de hoogte is dat voor het hieronder vermelde niet-beschermde monument een subsidie wordt aangevraagd
voor het wind- en waterdicht maken daarvan.

10.1	Eventuele naam of nadere
omschrijving van het monument

|

10.2 Adres

|

10.3 Plaats

|
het niet-beschermde monument van belang is vanwege de monumentale waarde. Het gaat hierbij om:
schoonheid
betekenis voor de wetenschap
cultuurhistorische waarde
een gebouw dat in het onderhavige bestemmingsplan gemarkeerd is:
als beeldbepalend					

vanwege cultuurhistorische waarde

een gebouw gekenmerkt als beeldbepalend op de gemeentelijke monumentenlijst
een gebouw waarvoor in de praktijk advies gevraagd wordt aan de gemeentelijke monumentencommissie

						11

Ondertekening
Ondertekening namens burgemeester en wethouders

11.1 Plaats

|
dag				 maand		 jaar

11.2 Datum
11.3 Naam behandelend ambtenaar

|

11.4 Telefoonnummer

|

11.5 Handtekening

|
Disclaimer
De aanvrager kan geen verdere rechten ontlenen aan de medewerking van de gemeente.
* = meer informatie beschikbaar in de toelichting

