Aanvraagformulier subsidievaststelling
Behorend bij hoofdstuk 3, paragraaf 3 van het Besluit financiële bepalingen bodemsanering.

U kunt dit formulier geheel ingevuld en ondertekend inleveren bij het bevoegd gezag.
Formulieren die niet volledig zijn ingevuld of niet zijn ondertekend, worden niet in
behandeling genomen.
U kunt uw aanvraag/verzoek ook op elk moment versturen via de Berichtenbox voor
bedrijven. Download in dat geval het aanvraagformulier en vul dit in. Scan het formulier en ga
naar de Berichtenbox. Log in en voeg uw aanvraag met de benodigde bijlagen toe aan het
bericht. Alle verdere berichtwisselingen zullen dan door de provincie Noord-Brabant via de
Berichtenbox worden geleid.
Dit formulier bestaat uit de volgende drie onderdelen:
A. Vragen over de sanering en de saneringskosten;
B. Accountantsverklaring verantwoording;
C. Eventuele aanvullende vragen van het bevoegd gezag.

Deze aanvraag voor subsidievaststelling bevat:
1. Ingevulde en geparafeerde vragenlijst a;
2. Ingevulde en ondertekende accountantsverklaring verantwoording;
3. Bijlagen: aantal vermelden.

Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend te:
(plaats)

(datum).

Aanvrager:

Eigenaar/erfpachter:

(handtekening)

(handtekening)

Ad A. Vragen over de sanering en de saneringskosten.
Bij deze vraag hoeft u alleen de onderdelen Locatie en Aanvrager in te vullen als er wijzigingen
zijn opgetreden ten opzichte van het ingediende aanvraagformulier subsidieverlening.

Locatie
Adres locatie:
Kadastrale gegevens:
Wat is het gebruik/bestemming van de locatie1:
Beschikking omtrent de aanvraag om subsidieverlening toevoegen.

Aanvrager
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon/mobiel:
Faxnummer:
E-mailadres:
Laat u zich vertegenwoordigen door een adviseur?

Ja

Nee

Naam adviseur:
Telefoon/mobiel:
E-mailadres:
Naam bedrijf:
Adres bedrijf:

Paraaf aanvrager:

1

Blijkt oa uit het geldende bestemmingsplan.

Paraaf eigenaar/erfpachter:

Sanering
Doet u met deze aanvraag een aanvraag tot subsidievaststelling van een sanering van een fase zoals
bedoeld in artikel 10 van het Besluit financiële bepalingen bodemsanering?
Ja
Nee
Zijn er wijzigingen opgetreden sinds de datum waarop het bevoegd gezag een subsidiepercentage heeft
toegekend aan de sanering van de onderhavige locatie?
Ja
Nee
Als u deze vraag met Ja heeft beantwoord, geeft u dan hieronder aan om welke wijzigingen het gaat
(bijvoorbeeld eigenaar, saneringsplan, kosten.)

Saneringskosten
Wat zijn de werkelijk gemaakte netto-saneringskosten?
Bij deze aanvraag moet u een financieel verslag meezenden dat is opgebouwd conform de begroting
van de saneringskosten. Het financiële verslag gaat vergezeld van een accountantsverklaring (zie
onderdeel C) en een verklaring van de aanvrager die inhoudt dat slechts de saneringskosten zoals
opgenomen in de begroting bij de aanvraag tot subsidieverlening zijn betrokken bij deze aanvraag tot
subsidievaststelling.
Toevoegen financieel verslag en verklaring van de aanvrager.
Bij saneringen , waarvan de netto-saneringskosten, (op een tijdstip gelegen direct voor de aanvang van
de uitvoering van de sanering of een fase van de sanering, in totaal zijn geraamd op een bedrag gelijk
aan oflager dan € 50.000,- moeten minimaal twee concurrerende offertes worden overlegd. Bij
saneringen, waarvan de netto-saneringskosten, op een tijdstip gelegen direct voor de aanvang van de
uitvoering van de sanering of een fase van de sanering, in totaal zijn geraamd op een bedrag hoger
dan € 50.000,- moeten minimaal drie concurrerende offertes worden overlegd. Als er niet is gekozen
voor de goedkoopste offerte,voegt u dan een motivatie daarvoor bij..

Schriftelijk verslag van de uitvoering van de sanering
(evaluatieverslag)
Om de exacte hoogte van het subsidiebedrag te kunnen vaststellen, moet het bevoegd gezag beschikken
over een schriftelijk verslag van de uitvoering van de sanering waarmee het bevoegd gezag moet
instemmen (zie ook Wet bodembescherming, artikel 39c)2. Dit schriftelijk verslag moet worden
toegevoegd.
Paraaf aanvrager:

2

Paraaf eigenaar/erfpachter:

Op de aanvraag tot subsidievaststelling wordt beslist nadat de beslissing is genomen op het
evaluatieverslag, zie artikel 22 van het Besluit financiële bepalingen bodemsanering.

Ad B. Accountantsverklaring verantwoording
Wij hebben de financiële verantwoording over de periode van

tot en met

van
(naam onderneming, eigenaar/erfpachter)
betreffende de kosten van sanering van het bedrijfsterrein, plaatselijk bekend
(adres invullen) en kadastraal bekend
gemeente
van €

(gegevens invullen), sluitend met een totaalbedrag
(bedrag invullen), gecontroleerd.

Deze verantwoording is bestemd voor het afleggen van rekening en verantwoording aan het Wbbbevoegd gezag.
Ons onderzoek is verricht in overeenstemming met algemeen aanvaarde controlegrondslagen en met
inachtneming van:
a.
De Wet bodembescherming (Wbb) en de daaraan gelieerde regelgeving;
b.
Het Besluit financiële bepalingen bodemsanering;
c.

De beschikking van het Wbb-bevoegd gezag,

(dd/mm/jj), kenmerk

waarin de subsidie is verleend.
Op grond van ons onderzoek zijn wij van oordeel dat:
a.
De bijdrage is besteed in overeenstemming met de van toepassing zijnde regelgeving en overige
door de minister en het Wbb-bevoegd gezag gestelde voorwaarden;
b.
De in de verantwoording van de onderneming opgenomen gegevens juist en volledig zijn
weergegeven.

Aldus volledig en naar waarheid ingevuld te
Naam accountant
Naam acountantskantoor
Adres
Postc. en plaats

Handtekening:

op

Ad C. Aanvullende vragen van het bevoegd gezag. (facultatief)
Gegevens ontvanger van de subsidie
(Post)bankrekeningnummer:
Ten name van:
Woonplaats:

Paraaf aanvrager:

Paraaf eigenaar/erfpachter:

