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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

Hieronder treft u een aantal vragen aan die u kunnen helpen met vast te stellen of u mogelijk in aanmerking komt voor een subsidie. Gebruik 

bij de beantwoording van deze vragen de Uitvoeringsregeling subsidie onderhoud van provinciale monumenten Noord-Holland 2019.

1 Vraagt u subsidie voor het  onderhoud van een in Noord-Holland gelegen monument/onroerende zaak 

dat minimaal 3 jaar voor het indienen van de subsidieaanvraag beschermd is als provinciaal  

monument? (art. 3)

 Ja

 Nee

2 Bent u de eigenaar van een provinciaal monument of voert u op eigen kosten met toestemming van de 

eigenaar onderhoudswerkzaamheden uit aan een provinciaal monument? (art. 2)

 Ja

 Nee

Naam project: 

Aangevraagd bedrag:

Openstellingsperiode: de regeling staat het gehele jaar open

STAP 1: maak de bijlagen gereed:

Te uploaden bijlagen bij het digitaal indieningsformulier op onze website:

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

bijlage 2 kopie bankafschrift NAAM: “bijlage 2 bankafschrift + projectnaam”

bijlage 3 machtigingsverklaring NAAM: “bijlage 3 machtigingsverklaring + projectnaam”

bijlage 4 toestemmingsverklaring van de eigenaar NAAM: “bijlage 4 toestemmingsverklaring + projectnaam”

bijlage 5
bisschoppelijke instemmingsverklaring met de  
subsidieaanvraag

NAAM: “bijlage 5 bisschoppelijke verklaring + projectnaam”

bijlage 6 inhoudelijke beschrijving van de activiteit NAAM: “bijlage 6 beschrijving activiteit + projectnaam”

bijlage 7 inspectierapport NAAM: “bijlage 7 inspectierapport + projectnaam”

bijlage 8 facturen NAAM: “bijlage 8 facturen + projectnaam”

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

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

Zonder bijlagen is uw aanvraag niet compleet.

BIJLAGE 1
SUBSIDIEAANVRAAGFORMULIER

Uitvoeringsregeling subsidie onderhoud van provinciale monumenten Noord-Holland 2019      
(via de TAB-toets kunt u naar de volgende vraag springen)
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3 Zijn de onderhoudswerkzaamheden al uitgevoerd en zijn de kosten/rekeningen bij het indienen van de 

subsidieaanvraag niet ouder dan 24 maanden? (art. 8a en art. 9, lid 4)

 Ja

 Nee

4 Bedraagt het noodzakelijk onderhoud minimaal € 10.000,--?

 Ja

 Nee

5 Wordt de noodzaak van de onderhoudswerkzaamheden aangetoond in een actueel onafhankelijk in-

spectierapport dat bij het indienen van de subsidieaanvraag niet ouder is dan 3 jaar?

 Ja

 Nee

6 Is het zo dat voor de activiteiten waarvoor u nu subsidie vraagt nog nooit of meer dan een jaar geleden 

door ons een subsidie is verleend? (art. 8e)

 Ja

 Nee

7 Blijkt uit het eerder genoemde inspectierapport dat het monument in zodanige staat verkeert dat on-

derhoud zinvol wordt geacht?

 Ja

 Nee

8 Heeft u voor de onderhoudskosten waar u subsidie voor vraagt niet een lening uit het Noord-Hollands 

Fonds voor Monumenten ontvangen?

 Ja

 Nee

Indien u een van bovenstaande vragen met ‘nee’ moet beantwoorden, komt u op basis van de antwoorden op deze vraag/vragen niet in  

aanmerking voor deze subsidie. Het staat u echter vrij een aanvraag in te dienen. 

Indien u alle vragen met ‘ja’ kunt beantwoorden, komt u mogelijk wel voor subsidie in aanmerking. Een en ander is natuurlijk ook afhankelijk van de overige 

criteria, de inhoudelijke beoordeling van uw project en het beschikbare budget.

STAATSSTEUN
(vraagt u subsidie aan als particulier, dan kunt u vraag 9 en 10 overslaan)

9 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 in-

terne markt is verklaard?

 Ja

 Nee

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

richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun? 

Ja

 Nee



Let op: In het kader van onze uitvoeringsregeling beschouwen wij de werkzaamheden die tot het reguliere onderhoud van het monument behoren 

als onderhoudswerkzaamheden. Regulier onderhoud zijn regelmatig terugkerende werkzaamheden (zoals bv schilderwerk) en gedeeltelijke 

herstelwerkzaamheden (zoals plaatselijk herstel slecht voegwerk). Indien er werkzaamheden worden uitgevoerd die het reguliere onderhoud te boven gaan, 

beschouwen wij die als restauratiewerkzaamheden (zoals het vervangen van het dak of alle ramen met kozijnen). 

Verduurzamingsmaatregelen (zoals bv isolatie, het plaatsen van dubbel glas en het daarvoor aanpassen van de kozijnen)  en restauratiewerkzaamheden 

zijn niet subsidiabel op grond van deze regeling en wij moeten die dan ook weigeren.

Indien u twijfelt of de werkzaamheden tot het reguliere onderhoud behoren, neemt u dan contact met ons op. 
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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:

PROJECTGEGEVENS

11 Bent u als subsidieontvanger:

eigenaar van een provinciaal monument in Noord-Holland

degene die op eigen kosten onderhoudswerkzaamheden uitvoert aan een provinciaal monument in Noord-Holland  

(u dient een schriftelijke toestemming van de eigenaar mee te sturen)

12 IBAN (van de beoogd subsidieontvanger):

13 Rechtsvorm: 

 Stichting

 Vereniging

 Overheid

Bedrijf / Commerciële instelling

Particulier, uw BSN is:

Anders, namelijk: 

14 Gegevens provinciaal monument:

Naam monument:

Adres monument:

 Plaats: 

 Gemeente: 
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15 Geef een korte omschrijving van de uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden en geef aan waaruit de 

noodzaak van deze werkzaamheden blijkt in het door u meegestuurde inspectierapport 

16 Voor welke werkzaamheden vraagt u subsidie aan: 

Indien u subsidie vraagt voor onderhoud voor werkzaamheden die hieronder niet vermeld worden dan is het naar het oordeel van 

de provincie of de werkzaamheden tot het noodzakelijk onderhoud van het monument behoren.

DAK:

het herstellen van pandekking.

het herstellen van leiwerk.

het herstellen of vernieuwen van zinkwerk.

het aanbrengen of herstellen van lood.

het herstellen van brand- en bliksembeveiliging.

het herstellen van rieten daken.

Overige werkzaamheden:

SCHOORSTEEN:

het herstellen van schoorstenen.

GOTEN OF REGENAFVOEREN:

het herstellen, reinigen en ontstoppen van voorzieningen voor de afvoer van hemelwater.

werkzaamheden die de waterhuishouding rondom het monument verbeteren.

Overige werkzaamheden:

GEVELS/MUREN:

het gedeeltelijk herstellen van voegwerk en pleisterwerk.

het gedeeltelijk herstellen van betonnen gevels.

Overige werkzaamheden:

KOZIJNEN/RAMEN/DEUREN:

Let op: het plaatsen van dubbel glas en het aanpassen van de kozijnen om dubbel glas te plaatsen betreffen geen subsidiabele werkzaamheden.

de reparatie van enkel glas.

het gedeeltelijk herstellen van ramen/kozijnen/deuren.

Overige werkzaamheden:

SCHILDERWERKZAAMHEDEN:

 het buitenschilderwerk.

het binnenschilderwerk voor zover dit betrekking heeft op de monumentale of beschermingswaardige onderdelen van het monument.

MONUMENTALE TUIN:

onderhoud monumentale bouwkundige elementen 
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ONGEDIERTEBESTRIJDING:

ongediertebestrijding voorzover dit ongedierte betreft dat het casco van het monument kan aantasten

INSPECTIERAPPORT:

de kosten voor het opmaken van een onafhankelijk inspectierapport 

FINANCIËLE GEGEVENS

17 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. 

18 Geef in onderstaande tabel aan op welke onderdelen van het monument uw aanvraag betrekking heeft 

en om wat voor werkzaamheden het gaat.

U dient kopieën van de rekeningen en betaalbewijzen zoals bankafschriften mee te sturen. 

Factuur Omschrijving onderhoud Bedrag rekening (€)

Totaal

GEVRAAGDE SUBSIDIE 
(50% van kosten tot maximaal € 18.500)

Eventuele toelichting op ingediende rekeningen en betaalbewijzen:

19 Mocht u nog andere informatie willen delen, die van belang kan zijn bij de beoordeling van uw 

aanvraag, dan kunt u dat hier vermelden.
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