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STAP 2: Log in met uw eHerkenningsaccount (via de link ‘digitaal indienen’ op de website)

De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en 

verzenden.

Vragen? Bel ons Servicepunt (tijdens kantooruren)
T: 0800 0200 600

servicepunt@noord-holland.nl

1 IBAN (van de beoogd subsidieontvanger):

2 Rechtsvorm: 

 Stichting

 Vereniging

 Overheid

Bedrijf / Commerciële instelling

Kerkelijke instelling

 Particulier 

Anders, namelijk: 

Naam project: 

Aangevraagd bedrag:

STAP 1: maak de bijlagen gereed:

Te uploaden bijlagen bij het digitaal indieningsformulier op onze website:

Zonder bijlagen is uw aanvraag niet compleet.

BIJLAGE 1
SUBSIDIEAANVRAAGFORMULIER

Uitvoeringsregeling subsidie herbestemming, restauratie en verduurzaming monumenten  
Noord Holland 2017    
(via de TAB-toets kunt u naar de volgende vraag springen)

bijlage 1 dit subsidieaanvraagformulier NAAM: “bijlage 1 subsidieaanvraagformulier + projectnaam”

bijlage 2 projectplan NAAM: “bijlage 2 projectplan  + projectnaam”

bijlage 3 
eigendomsverklaring of onherroepelijke  

koopovereenkomst van het monument 
NAAM: “bijlage 3 eigendomsverklaring + projectnaam”

bijlage 4 begroting NAAM: “bijlage 4 begroting + projectnaam”

bijlage 5 actueel inspectierapport NAAM “bijlage 5 inspectierapport + projectnaam”

bijlage 6 energiescan NAAM: “bijlage 6 energiescan + projectnaam”

bijlage 7 MKB verklaring NAAM: “bijlage 7 MKB verklaring + projectnaam”

bijlage 8 de-minimisverklaring NAAM: “bijlage 8 de-minimisverklaring + projectnaam”

bijlage 9 planning NAAM: “bijlage 9 planning + projectnaam”

bijlage 10 machtigingsverklaring NAAM: “bijlage 10 machtigingsverklaring + projectnaam”

bijlage 11 overzicht en detailfoto’s van het monument NAAM: “bijlage 11 beeldmateriaal + projectnaam”

bijlage 12 vergunning NAAM: “bijlage 12 vergunning + projectnaam”

bijlage 13 overig NAAM: “bijlage 13 overig + projectnaam”
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STAATSSTEUN

3 Heeft u de afgelopen drie belastingjaren “de-minimissteun” ontvangen?

Ja,  het totaalbedrag over de afgelopen drie belastingjaren is: 

(stuur een de-minimisverklaring mee als bijlage bij dit aanvraagformulier)

 Nee

Niet van toepassing

4 Staat er ten aanzien van u een bevel tot terugvordering uit van de Europese Commissie ingevolge 

een eerder besluit van de Europese Commissie waarbij steun onrechtmatig en onverenigbaar met de 

interne markt is verklaard?

 Ja

 Nee

Niet van toepassing

5 Bent u een onderneming in moeilijkheden als bedoeld in paragraaf 2.2 van de Communautaire 

richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun?  

(deze vraag is niet van toepassing als u als particulier aanvraagt)

 Ja

 Nee

Niet van toepassing

INDIEN VAN TOEPASSING: CONTACTGEGEVENS AANVRAGER
Bent u gemachtigd?

 Ja, vul dan onderstaand blok vragen ook in.

 Nee

Naam aanvrager:

Postadres: 

Postcode en plaats:

Contactpersoon: 

Telefoonnummer: 

e-mail: 

KvK-nummer aanvrager:

Vestigingsnummer:

Digid (indien geen KvK-Nummer):
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PROJECTGEGEVENS

6 Voor welk onderdeel van de uitvoeringsregeling vraagt u subsidie aan?

De herbestemming of verduurzaming van cultureel erfgoed, beschermd als rijksmonument en dat in oorsprong niet is vervaardigd 

voor bewoning

De restauratie van cultureel erfgoed dat is beschermd als provinciaal monument en dat in oorsprong is vervaardigd voor bewoning 

De restauratie, herbestemming of verduurzaming van cultureel erfgoed dat is beschermd als provinciaal monument en dat in 

oorsprong niet is vervaardigd voor bewoning

De restauratie, herbestemming of verduurzaming van cultureel erfgoed dat is beschermd als gemeentelijk monument dan wel door 

de desbetreffende gemeente is erkend als beeldbepalend of karakteristiek en dat in oorsprong behoort tot het industrieel, religieus 

of agrarisch erfgoed van die gemeente

7 Voor welk monument vraagt u de lening aan?

naam monument:

adres monument:

plaats/gemeente:

Indien rijksmonument:

 Monumentnummer: 

Hoofdcategorie volgens monumentenregister: 

Indien provinciaal monument: 

 Monumentnummer: 

Complexomschrijving volgens monumentenregister: 

Indien gemeentelijk monument:

 Monumentnummer: 

Indien door gemeente erkend als beeldbepalen of karakteristiek erfgoed: 

Beleidsnota van de gemeente waaruit deze erkenning blijkt: 

8 Geef een korte omschrijving van het gehele project. (een uitgebreide beschrijving neemt u op in uw 

eigen projectplan, wat u als bijlage dient mee te sturen.) 

9 Voor welke activiteiten vraagt u de lening aan? U kunt voor meerdere onderdelen tegelijk een lening 

aanvragen.

Restauratie -  vanwege kosten voor herstel en instandhouding van het monument

Beantwoord hiervoor vraag 10

Herbestemming - vanwege kosten die worden gemaakt voor een veranderd gebruik (nieuwe functie) van het monument of 

samenhangen met dit veranderd gebruik

Beantwoord hiervoor vraag 11 en 12

Invoeren van energie efficiëntie maatregelen – bijvoorbeeld isolatie en HR ramen 

Beantwoord hiervoor vraag 13 en 14

Bevorderen van energie uit hernieuwbare energiebronnen – bijvoorbeeld zonnepanelen en warmtepomp

Beantwoord hiervoor vraag 15 en 16
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RESTAURATIE 
10 Specificeer zo concreet mogelijk de restauratiewerkzaamheden waarvoor u de lening vraagt. 

(de kosten voor de restauratie specificeert u apart in de mee te sturen begroting)

HERBESTEMMING 
11 Specificeer zo concreet mogelijk de herbestemmingsactiviteiten waarvoor u de lening vraagt. 

(de kosten voor de herbestemming benoemt u apart in de mee te sturen begroting)

12 Wordt het monument na herbestemming jaarlijks voor ten minste 80% voor culturele doeleinden 

gebruikt? 

Ja, toelichting: 

 Nee

VERDUURZAMEN

Energie efficiënte maatregelen – bv isolatie, HR ramen 

13 Specificeer zo concreet mogelijk de activiteiten waarvoor u de lening vraagt. 

(deze maatregelen worden geadviseerd in de meegestuurde energiescan, de kosten noemt u apart in 

de mee te sturen begroting)

14 Wordt met deze maatregelen een hoger niveau van energie-efficiëntie behaald? 

Ja, want: 

 Nee

Hernieuwbare energiebronnen maatregelen – bv zonnepanelen, warmte terugwin ventilatiesystemen 

15 Specificeer zo concreet mogelijk de activiteiten waarvoor u de lening vraagt. 

(deze maatregelen worden geadviseerd in de meegestuurde energiescan, de kosten benoemt u apart in 

de mee te sturen begroting)

16 Wordt met deze maatregelen een hoger niveau van energie-efficiëntie behaald? 

Ja, want: 

 Nee
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17 De volgende vragen gelden weer voor alle aanvragen   

Bent u een onderneming?

 Nee

 Ja, een micro onderneming (waar minder dan 10 personen werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet of het jaarlijkse balansschaal de 2 

miljoen niet overschrijdt)

 Ja, een kleine onderneming (waar minder dan 50 personen werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet of het jaarlijkse balansschaal de 

10 miljoen niet overschrijdt)

 Ja, een middelgrote onderneming (waar minder dan 250 personen werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet of het jaarlijkse 

balansschaal de 50 miljoen niet overschrijdt)

 Ja, een grote onderneming

18 Wat is de begindatum van het project?

19 Wat is de (geschatte) einddatum van het project?

20 Geef een globale tijdsplanning: wanneer worden welke activiteiten uitgevoerd.  

Fasering / activiteiten / mijlpalen Geplande startdatum (dd-mm-jjjj) Geplande einddatum (dd-mm-jjjj)

21 Wijze van communicatie naar de direct betrokkenen en de buitenwereld over het project. Als subsidie 

wordt verleend, hoe gaat u communiceren dat uw project (mede) mogelijk wordt gemaakt met financiële 

steun van de provincie Noord-Holland?  

22 Geef aan welke vergunningen of ontheffingen u voor dit project heeft aangevraagd (of nog moet 

aanvragen) en of deze al zijn verleend.       

23 Ruimte voor extra toelichting 
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FINANCIËLE GEGEVENS

24 Kunt u de btw over dit project verrekenen of compenseren?

 Ja, het btw-nummer is:  U vult alle bedragen exclusief btw in.

 Nee U vult alle bedragen inclusief btw in.

 In uw aanvraag moet u rekening met btw houden. 

Specificatie kosten (begroting)

Kostenspecificatie Kosten (€)

Benoem de onderdelen:

Restauratie

Herbestemming

Energie efficiëntie maatregelen

Hernieuwbare energiebronnen

Totale kosten begroot

Financiering
Geef per co-financier (ook uw eigen bijdrage) aan welk bedrag wordt ingezet en of dit al is verleend.

Dekkingsplan Bedrag (€) Al zeker? ja/nee

Naam cofinancier

Eigen bijdrage

Gemeente

Derden, nl.

Overige inkomsten / bijdragen, nl. 

Gevraagde lening nee

Totale financiering

Procedure
Een eventuele subsidie wordt verstrekt in de vorm van een lening door het Nationaal Restauratiefonds uit het Noord-Hollands Fonds 

voor Monumenten. 

De procedure is als volgt:

Na berekening van de subsidiabele kosten door de provincie Noord-Holland, volgt een beoordeling van het Nationaal Restauratiefonds 

op de kredietwaardigheid van u of uw organisatie over de hoogte van de gevraagde lening.  U ontvangt van de provincie een beschikking 

met de berekening van de subsidiabele kosten. Met deze beschikking kunt u binnen zes maanden een lening aanvragen bij het Nationaal 

Restauratiefonds. 
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