
 

 

Aanvraagformulier 

Subsidie gemeentelijke monumenten Ouder-Amstel 

   

  

Toelichting bij het formulier 

Met dit formulier vraagt u subsidie voor onderhoud en/of restauratie van uw gemeentelijke monument. 

In de Subsidieregeling Monumenten Gemeente Ouder-Amstel 2018 staan de werkwijze, voorwaarden 

en aan welke verplichtingen u moet voldoen om de subsidie te ontvangen. U kunt de Subsidieregeling 

met toelichting downloaden op www.overheid.nl (lokale wet- en regelgeving).  

 

Invullen 

De subsidie is bedoeld voor sober en doelmatig herstel van het monument en geldt niet voor 

reconstructie (terugbrengen van bouwwerken of onderdelen daarvan in de “oude staat”). Om uw 

aanvraag goed te kunnen beoordelen hebben wij alle gegevens nodig die in dit formulier gevraagd 

worden. Als u het aanvraagformulier of onderdelen daarvan niet of onvoldoende invult, kunnen wij uw 

aanvraag niet goed beoordelen. U loopt het risico dat uw aanvraag niet in behandeling wordt 

genomen. Het is niet mogelijk meerdere subsidieaanvragen per jaar voor één monument of 

beeldbepalend pand in te dienen.  

 

U kunt het aanvraagformulier ook downloaden op www.ouder-amstel.nl 

 

Meer informatie 

Meer informatie over monumentensubsidie is verkrijgbaar bij:  

Mevrouw E. van den Klinkenberg of mevrouw E. van den Kerkhoff 

Telefoon 020 496 2121 

Email ellen.van.den.klinkenberg@duoplus.nl  elizabeth.van.den.kerkhoff@duoplus.nl 

 

Noodzakelijk bij te voegen stukken: 

Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren die in het lopende jaar zijn ontvangen, worden 

in behandeling genomen. U kunt het formulier sturen naar: 

gemeente Ouder-Amstel Postbus, 35 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel 

 

 

http://www.ouder-amstel.nl/
mailto:ellen.van.den.klinkenberg@duoplus.nl
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A. Gegevens monument  

Gemeentelijk monument   

Naam (indien van toepassing)       

Adres       

Postcode       

Omschrijving (woonhuis, 

boerderij, etc.) 

      

Bouwjaar       

Kadastraal nummer en sectie       

B. Gegevens aanvrager 

Contactpersoon 

Naam        

Voorletters       

Adres       

Postcode       

Plaats       

Telefoonnummer       

E-mailadres       

Rekeningnummer (IBAN)       

C. Werkzaamheden 

Werkzaamheden 

Voor welke werkzaamheden 

vraagt u subsidie aan?  

 

 

      

Geplande startdatum       

Verwachte duur van de 

werkzaamheden 

      

Totale kosten €       

Indien de werkzaamheden 

geheel of gedeeltelijk worden 

bestreden uit de vergoeding van 

€       
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enige verzekering of subsidie 

(anders dan de onderhavige 

subsidie), wat is daarvan het 

bedrag? 

Heeft u eerder gemeentelijke 

subsidie ontvangen voor dit 

monument / beeldbepalend 

pand? Zo ja, wanneer en 

waarvoor? 

      

D. Bij te voegen stukken  

Bijlagen 

 Foto’s van de bestaande situatie, inclusief, indien van toepassing, detailfoto’s van de 

gebreken 

 Een gedetailleerde werkomschrijving 

 Een gespecificeerde begroting van de kosten, uren en materialen 

 Tekening(en) van de bestaande situatie en de nieuwe situatie 

 Bij subsidiabele instandhoudingskosten1 boven de €10.000,-: een inspectierapport, dat 

minder dan twee jaar voor de datum van indiening is opgesteld door de 

Monumentenwacht Noord-Holland of een ander gekwalificeerd bouwtechnisch bureau 

 Indien van toepassing: een kopie van de voor de werkzaamheden verstrekte 

vergunning. Neemt u voor vragen over de vergunningplicht contact op met de 

medewerkers van Bouw- en Woningtoezicht. 

 

Ondertekening 

Ondergetekende verklaart dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld. Eigenaren van 

andere onderdelen van het monument dienen het formulier ook te ondertekenen. Dit geldt bijvoorbeeld 

voor gesplitste woningen, woningcomplexen of boerderijen.  

 

Datum:       Plaats:       

 

Naam   

Naam ondergetekende       

Naam ondergetekende       

 

 

  Handtekening:  ____________________________  

                                                      

 

1 Subsidiabele instandhoudingskosten: zie artikel 1 sub g en h van de Subsidieregeling  Monumenten Gemeente Ouder-

Amstel 2018 

 


