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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

Naam project:

Aangevraagd bedrag:

Openstellingsperiode: van 28 april 2022, 9:00 uur tot en met 26 mei 2022, 17:00 uur. 

 

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 kopie bankafschrift + projectnaam”

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

bijlage 4 gespecificeerde begroting
NAAM “BIJLAGE 4 gespecificeerde begroting + projectnaam”

Verplicht (artikel 4 sub a)

bijlage 5 beeldmateriaal NAAM: “BIJLAGE 5 foto’s + projectnaam”

bijlage 6 overig

NAAM “BIJLAGE 6 overig + projectnaam”

Voeg hier een planning, begroting en eventueel een kasritme toe indien 

er te weinig ruimte is op het formulier.

Zonder bijlagen is uw aanvraag niet compleet.

BIJLAGE 1
SUBSIDIEAANVRAAGFORMULIER

HIRB+ Uitvoeringsregeling subsidie Herstructurering en intelligent ruimtegebruik   
bedrijventerreinen Noord-Holland 2020 , tender 2022  
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BIJ INDIENING DOOR EEN INTERMEDIAIR
Als de aanvraag wordt ingediend door een intermediair, houd dan rekening met het volgende:

- Indien de aanvrager (namens welke de intermediair de aanvraag indient) een organisatie is, dan moet de aanvraag worden ingediend via

 ketenmachtiging - waarmee de intermediair via eHerkenning inlogt.

 

Gegevens aanvrager:

Naam organisatie:

Straat Nummer Toevoeging(indien van toepassing)

Postcode en plaats:

Indien het postadres een postbus is: 

Postbus: 

Postcode en plaats:

KvK-nummer:

KvK-vestigingsnummer:

Gegevens contactpersoon: 

Naam:

E-mailadres:

Telefoonnummer:

1 IBAN (van de beoogd subsidieontvanger):

STAATSSTEUN

2 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

3 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

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

richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun?

 Ja

 Nee
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PROJECTGEGEVENS

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

 fysieke maatregelen (artikel 2 lid 1 of 2)

 procesmaatregelen die verband houden met de fysieke maatregelen (art. 2 lid 3)

Alleen voor gemeenten 

 de verstrekking van subsidies (max. 25%) t.b.v. verbetering aanzicht van bedrijfspanden (artikel 2 lid 4). Wanneer u alleen subsidie   

 voor dit onderdeel aanvraagt moet er in de afgelopen 5 jaar subsidie zijn verstrekt voor fysieke maatregelen in het kader van de HIRB.

  a)  Voor welke fysieke maatregelen is toen subsidie verleend?

 b)  Kunt u ons het kenmerk van deze subsidieverlening doorgeven?

 de verstrekking van subsidies (max. 25%) t.b.v. duurzaamheidsmaatregelen voor bedrijfspanden (art. 2 lid 4)  Wanneer u alleen

 subsidie voor dit onderdeel aanvraagt moet er in de afgelopen 5 jaar subsidie zijn verstrekt voor fysieke maatregelen in het kader 

 van de HIRB.

  a)   Voor welke fysieke maatregelen is toen subsidie verleend?

 b) Kunt u ons het kenmerk van deze subsidieverlening doorgeven?

6 Tot welke doelgroep behoort u?

 gemeente 

 privaatrechtelijke rechtspersonen die een zee- of binnenhaven beheren of exploiteren 

7 Wat is het doel van het project?

8 Op welke locatie/bedrijven- haventerrein(en) worden de activiteiten uitgevoerd? 
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9 Wat zijn de beoogde (concrete) resultaten van het project? 

 Het is belangrijk dat u zoveel mogelijk meetbaar maakt wat u met het project wilt bereiken. Zoals hoeveel meters of hectares worden er ingericht,

 of welke ‘producten’ of ‘diensten’ worden opgeleverd? 

10 Werkwijze: hoe wordt het project uitgevoerd / uit welke onderdelen/activiteiten bestaat het project?   

a. m.b.t. de fysieke maatregelen:

b. indien van toepassing: m.b.t. de procesmaatregelen:

c. indien van toepassing: m.b.t. de verstrekking subsidie t.b.v. verbetering aanzicht van bedrijfspanden:

 Geef aan welke beeldkwaliteitsopgave wordt opgelost?

 Hoe zal de inzet van de subsidie leiden tot een verbeteren van de kwaliteit van het bedrijventerrein?

d. indien van toepassing: m.b.t. de verstrekking van subsidies t.b.v. duurzaamheids-maatregelen voor bedrijfspanden:

 Geef aan welke beeldkwaliteitsopgave wordt opgelost?

 Hoe zal de inzet van de subsidie leiden tot een verbeteren van de kwaliteit van het bedrijventerrein?

11 Wat is de begindatum van het project? 

 Onder start verstaan wij een (juridische) handeling die de investering onomkeerbaar maakt. (artikel 7, sub b)  

12 Wat is de (geschatte) einddatum van het project?
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13 Geef een globale tijdsplanning: wanneer worden welke activiteiten uitgevoerd  

14 Projectpartners: welke partijen werken op welk vlak mee aan het project?

15 Op welke manier wordt het toekomstig beheer/onderhoud, en daarmee de instandhouding van de 

projectresultaten, voor de lange termijn gewaarborgd? 

16 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?       

Fasering / activiteiten / mijlpalen Geplande startdatum (dd-mm-jjjj) Geplande einddatum (dd-mm-jjjj)
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17 Geef aan welke vergunningen of ontheffingen u voor dit project heeft aangevraagd (of nog moet 

aanvragen) en of deze al zijn verleend. 

 Subsidieverlening betekent niet dat u geen vergunning(en)/ontheffing(en) meer hoeft aan te vragen of dat een vergunning-/ontheffingsaanvraag 

 automatisch is goedgekeurd.   

RANGSCHIKKING

Indien het subsidieplafond wordt bereikt, rangschikken wij de aanvragen die voor subsidie in aanmerking komen op de prioriteitenlijst. 

De volgorde waarin de aanvragen worden gerangschikt, wordt in aflopend gewicht bepaald door: 

a. Het effect van de ingreep ten opzichte van de investering;

b. De urgentie van de herstructurering op basis van de plaats op de geactualiseerde A-B-C-D lijsten;

c. De uitvoeringsperiode en uitvoerbaarheid van het project;

d. De mate waarin het project bijdraagt aan het beheer op het bedrijventerrein;

e. De mate waarin duurzaamheid, circulariteit en leefbaarheid in de fysieke uitvoering van het project zijn meegenomen. 

Uw antwoorden op onderstaande vragenlijst geven een beeld van de mate waarin de subsidieaanvraag voldoet aan de rangschikkingscri-

teria. Beantwoord de vragen zo volledig mogelijk en verwijs niet naar antwoorden op andere vragen binnen deze subsidieaanvraag. Alle 

vragen binnen dit onderdeel hebben betrekking op artikel 11 van de uitvoeringsregeling.

 

18 Wat is het effect van de ingreep ten opzichte van de investering? 

a) Hoeveel hectare wordt geherstructureerd?

b) Welke ruimtewinst wordt er met de herstructurering gerealiseerd? (hier gaat het ook om het gebruik maken van leegstaande panden, 

intensivering  ruimtegebruik)

c) Om welke manier geeft u vorm aan de verplichting tot regionale afstemming en hoe bereikt u de lokale ondernemers  bij de uitvoering 

van het project? 

d) Hoe wordt met het project ingezet op ruimtelijke kwaliteitsverbetering? 

19 Onder welke categorie valt het bedrijventerrein waar de herstructurering gaat plaatsvinden? 

 A

 B

 C

 D
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20 Vink in onderstaande tabel aan in welke fase (1 tot 8) het herstructureringsproject zich bevindt en geef 

aan wanneer u denkt dat de daaropvolgende fasen plaats zullen vinden.

Fasen Periode

1. Geen plan

2. Plan van aanpak/Startnotitie 

(knelpunten, wensen en eisen van overheid en bedrijven zijn geïnventariseerd, evenals

mogelijkheden en oplossingsrichtingen)

3. Masterplan 

(met ruimtelijk- economische visie en grondpolitiek, een globale raming van kosten en

opbrengsten)

4. Revitaliseringsplan/projectplan

(Masterplan is opgedeeld in verschillende deelprojecten inclusief concrete oplossingen, 

maatregelen en financiering)

5. Financieringsfase 

(College van B&W en/of gemeenteraad heeft de plannen geaccordeerd en heeft de

financiering vastgesteld)

6.  Voorbereidingsfase

(de uitvoering wordt voorbereid door het vertalen van de plannen naar concrete

opdrachten voor aanbesteding. Financiering is rond)

7. Uitvoeringsfase 

(het revitaliseringsplan/projectplan wordt uitgevoerd)

8. Afgerond

21 Geef hieronder een onderbouwing waaruit blijkt hoe de met behulp van de subsidie gerealiseerde 

herstructurering, middels een organisatie voor beheer, in stand gehouden wordt: (verplicht, artikel 4 

lid 1 sub d)? 

22 In welke mate draagt het project bij aan het beheer op het bedrijventerrein? 

a) Is er momenteel een organisatie voor beheer op het bedrijventerrein? (zoals Parkmanagement of KVO?)

ja, namelijk 

nee, maar wij hebben wel contact met de bedrijven op het terrein over de herstructurering en het beheer. 

Toelichting op dit contact:  

nee, en wij hebben ook geen contact hierover met de bedrijven op het terrein

b) Hoe richt u tijdens en na de herstructurering het beheer in, zodat het bedrijventerrein toekomstbestendig zal blijven? 



pagina 8 van 9
NH0154_bijlage 1 subsidieaanvraagformulier

23 Welke praktische duurzame maatregelen worden in de fysieke uitvoering van het project 

meegenomen?

24 Welke praktische circulaire maatregelen worden in de fysieke uitvoering van het project meegenomen? 

25 Welke praktische maatregelen met betrekking tot leefbaarheid worden in de fysieke uitvoering van het 

project meegenomen?       

26. Geef hieronder een analyse van de uitvoeringsrisico’s aan: (verplicht, artikel 4 lid 1 sub c) 

27. Geef hier een toelichting op de investeringsbereikbaarheid van de betrokken ondernemers aan:

      (verplicht, artikel 4 lid 1 sub c)
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FINANCIËLE GEGEVENS

28 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. 

Begroting

Kostenspecificatie Kosten (€)

Benoem de onderdelen:

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 verleend?  

ja/nee

Naam

Eigen bijdrage

Gemeente

Derden, nl.

Overige inkomsten / bijdragen, nl. 

Gevraagde subsidie nee

Totale financiering

Voorschot
Een subsidie van minder dan € 10.000,- wordt direct vastgesteld en uitbetaald.

Als u (meer dan) € 10.000,- aan subsidie vraagt:

29 Wilt u een voorschot van maximaal 80% ontvangen?

Nee, u kunt bij een voortgangsrapportage alsnog om een voorschot vragen.

Ja,  geef in onderstaand schema per kwartaal aan welke activiteiten en bijbehorende uitgaven plaats zullen vinden.  

(het zogenaamde kasritme). Hierop bepalen wij het kasritme van de voorschotten.

Planning ( dd-mm-jjjj ) (Deel-)activiteit Verwachte 

uitgaven (€)

Gevraagd 

voorschot 

tot 80% (€)

Toelichting

Startdatum 1e periode van drie maanden 

Startdatum 2e periode van drie maanden 

Startdatum 3e periode van drie maanden 

Startdatum 4e periode van drie maanden 

Etc. (voor meerjarige projecten) 
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