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Naam project: 

Aangevraagd bedrag:

Openstellingsperiode: van 30 mei tot en met 1 augustus 2022 

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 recent bankafschrift NAAM: “BIJLAGE 2 bankafschrift + projectnaam”

bijlage 3 Inhoudelijke projectomschrijving NAAM: “BIJLAGE 3 projectplan + projectnaam”

bijlage 4 machtigingsverklaring NAAM: “BIJLAGE 4  machtiging + projectnaam”

bijlage 5 instemmingsverklaring NAAM: “BIJLAGE 5 instemmingsverklaring + projectnaam”

bijlage 6
Bisschoppelijke instemmingsverklaring met 
de uitvoering van de restauratie conform 
subsidieaanvraag

NAAM “BIJLAGE 6 instemmingsverklaring +  

projectnaam”

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

bijlage 8 energiescan NAAM: “BIJLAGE 8 energiescan  + projectnaam”

bijlage 9 

omgevingsvergunning OF verklaring van 
gemeente dat werkzaamheden vergunningvrij 
uitgevoerd kunnen worden OF uitdraai check 

omgevingsvergunning 

NAAM: “BIJLAGE 9 vergunningen + projectnaam”

bijlage 10 plan voor de publiekstoegankelijkheid NAAM: “BIJLAGE 10 publiekstoegankelijkheid + projectnaam”

bijlage 11 

toelichting met tekening waaruit blijkt dat minder 

dan 50% van het rijksmonument voor bewoning 

wordt gebruikt 

Naam ‘BIJLAGE 11 bewoningsverklaring + projectnaam”

bijlage 12 
bouwtekeningen van de bestaande en toekomstige  

situatie van de  te restaureren onderdelen
NAAM: “BIJLAGE 12 bouwtekeningen + projectnaam”

bijlage 13 overzichts- en detailfoto’s NAAM: “BIJLAGE 13 beeldmateriaal + projectnaam”

bijlage 14 
berekening en advies restauratieplan rijksdienst voor 

cultureel erfgoed
NAAM: “BIJLAGE 14  advies en berekening RCE + projectnaam”

bijlage 15 afschrift SIM beschikking plus berekening NAAM: “BIJLAGE 15 SIM beschikking + projectnaam”

bijlage 16 begroting NAAM: “BIJLAGE 16 begroting + projectnaam”

bijlage 17 format begroting subsidiabele restauratiekosten
NAAM “BIJLAGE 17 format subsidiabele restauratiekosten +  

projectnaam”

Bijlage 18 bewijs financiële dekking NAAM: “BIJLAGE 18 financiële dekking + projectnaam”

bijlage 19 kasritme NAAM: “BIJLAGE 19 kasritme + projectnaam”

bijlage 20 bestek NAAM: “BIJLAGE 20 bestek + projectnaam”

bijlage 21 overig NAAM: “BIJLAGE 21 overig + projectnaam”

Zonder bijlagen is uw aanvraag niet compleet.

BIJLAGE 1
SUBSIDIEAANVRAAGFORMULIER

Uitvoeringsregeling subsidie restauratie rijksmonumenten Noord-Holland 2022  
(via de TAB-toets kunt u naar de volgende vraag springen)
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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

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.

-       Indien de aanvrager (namens wie de intermediair de aanvraag indient) een particulier is, dan moet een ondertekende machtigings-

 verklaring met de subsidieaanvraag worden meegestuurd.

 

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:

Algemeen Nut Beogende instelling:  …

RSIN nummer:

Gegevens contactpersoon: 

Naam:

E-mailadres:

Telefoonnummer:

1 IBAN (van de beoogd subsidieontvanger):

2 Rechtsvorm: 

 Stichting

 Vereniging

 Kerkelijke instelling

 Overheid

 Bedrijf / Commerciële instelling

 Anders, namelijk: 
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STAATSSTEUN

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

PROJECTGEGEVENS

5 Voor welke (hoofd)categorie monument volgens het monumentenregister vraagt u subsidie aan?

 restauratie openbaar toegankelijk monument zonder woonfunctie

 restauratie openbaar toegankelijk monument met woonfunctie volgens het monumentenregister  

(ik voeg een toelichting met tekening als bijlage toe, waaruit blijkt dat minder dan 50% van het vloeroppervlak van het monument voor bewoning 

wordt gebruikt)

 restauratie van een orgel

 (ik voeg het advies over het plan van aanpak en berekening van de kosten van de rijksdienst voor cultureel erfgoed als bijlage toe)

 restauratie van een religieus gebouw of de subcategorie begraafplaats of begraafplaatsonderdelen

 restauratie van een kasteel, landhuis en/of park

 restauratie van een molen

 (ik voeg het advies over het plan van aanpak en berekening van de kosten van de rijksdienst voor cultureel erfgoed als bijlage toe)

 restauratie van een boerderij 

6 U (aanvrager/beoogd subsidieontvanger) bent

 eigenaar van een rijksmonument

 belast met het beheer of het behoud van het rijksmonument. 

 (Een document waaruit blijkt dat de eigenaar instemt met de restauratie voeg ik als bijlage toe)

 

7 Wordt de subsidie aangevraagd voor een rooms-katholiek gebouw?

 Nee

 Ja, (een bisschoppelijke verklaring waaruit blijkt dat wordt ingestemd met de uitvoering van de restauratie conform subsidieaanvraag voeg ik als 

bijlage toe)

8 Gegevens monument 

Naam monument:

Monumentennummer:

Hoofdcategorie volgens monumentenregister:

Adres monument:

Plaats:

Gemeente:
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9 Geef een korte omschrijving van het gehele project met een opsomming van de restauratie van de 

monumentale onderdelen van het project:  

10 Blijkt de noodzaak van de restauratiewerkzaamheden uit een actueel inspectierapport dat niet ouder is 

dan drie jaar? Ik voeg het inspectierapport als bijlage toe.

 Ja, toelichting:

 Nee

11 Maakt verduurzaming deel uit van de restauratie van het project?   

 Nee

  Ja, de verduurzamingsmaatregelen zijn geadviseerd in een energiescan en onherroepelijk vergund (ik voeg de energiescan en 

onherroepelijke omgevingsvergunning als bijlage toe)

 Het gaat om de volgende verduurzamingsmaatregelen: 

 Op blz    van de omgevingsvergunning staan deze verduurzamingsmaatregelen vermeld

 Op blz van de energiescan worden deze verduurzamingsmaatregelen geadviseerd

 Ja, maar de verduurzamingsmaatregelen zijn niet geadviseerd in een energiescan en/of niet onherroepelijk vergund

12 Wordt minimaal 25% van vloeroppervlakte van het monument of de bijbehorende monumentale 

groenaanleg na de restauratie voor publiek of publieksactiviteiten opengesteld?   

 Ja, hoe lang en hoe vaak? 

 (Ik voeg een plan voor de publiekstoegankelijkheid van het monument en/of de bijbehorende monumentale groenaanleg voor de komende 10 jaar als 

bijlage toe waaruit tevens blijkt dat minimaal 25% van het vloeroppervlakte of de bijbehorende groenaanleg voor publiek toegankelijk is)

 Nee (Dit betekent dat wij de subsidieaanvraag moeten weigeren)

13 Wanneer is de opdracht verleend voor de uitvoering van de restauratie of wanneer verwacht u de 

opdracht voor de uitvoering van de restauratie te verlenen? 

 

14 Wat is de (geschatte) einddatum van het project?
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15 Heeft u een omgevingsvergunning nodig voor de restauratie van het monument:

 Ja, deze is verleend op:    en is onherroepelijk op: 

 Nee:  (een uitdraai ‘check omgevingsvergunning’ of een verklaring van de gemeente waaruit  blijkt dat de werkzaamheden vergunning vrij zijn voeg ik 

als bijlage toe)

 Ja, maar deze is of moet nog worden aangevraagd. (Dit betekent dat wij de subsidieaanvraag moeten weigeren)

16 Vindt de bouwbegeleiding van de restauratie plaats door een restauratiearchitect?

 Ja, de naam van deze architect is:  

 Nee

17 Wordt de restauratie uitgevoerd door een erkend restauratiebouwbedrijf? 

 Zie voor informatie de websites www.stichtingerm.nl en www.vakgroeprestauratie.nl

 Ja, toelichting:

 Nee

18 Op welke manier wordt het toekomstig beheer/onderhoud en daarmee de instandhouding voor de 

lange termijn gewaarborgd? 

19 Is in de afgelopen tien jaar door de provincie Noord-Holland reeds subsidie verstrekt voor dezelfde 

activiteit?

 Ja, toelichting:

 Nee

NB Indien voor dezelfde activiteit in de afgelopen tien jaar reeds door ons een subsidie is verstrekt, zal de gevraagde subsidie worden geweigerd.

20 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?    

21 Geef in onderstaand schema de planning van de restauratie aan.   

Fasering / activiteiten / mijlpalen Geplande startdatum (dd-mm-jjjj) Geplande einddatum (dd-mm-jjjj)
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22 Ruimte voor extra toelichting: 

FINANCIËLE GEGEVENS

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

 Ja, het btw-nummer is:  

 Op het format ‘begroting subsidiabele restauratiekosten’ vult u alle bedragen exclusief btw in.

 Nee

 Op blz 1 van het format ‘begroting subsidiabele restauratiekosten’ vult u alle bedragen exclusief btw in. 

 Op blz. 2 van het format vult bij de desbetreffende vraag de btw-kosten apart in. 

Begroting
Let op: het is belangrijk dat u een sluitende begroting aanlevert. Eventuele co-financiers vermeldt u duidelijk in het schema onder 

‘financiering’. Stuur eventuele offertes mee ter onderbouwing van de begrote kosten.

Subsidie voor restauratiewerkzaamheden wordt uitsluitend verstrekt voor noodzakelijke instandhoudingskosten volgens de ‘Leidraad 

subsidiabele instandhoudingskosten, opgenomen als bijlage bij de Subsidieregeling instandhouding monumenten’. De subsidie voor 

monumenten vallend onder de hoofdcategorie “boerderijen, molens en bedrijven”, “religieuze gebouwen”, “kastelen, landhuizen en 

parken” of de subcategorie ”begraafplaatsen en begraafplaatsonderdelen” bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten, mits deze 

subsidiabele kosten minimaal €35.000,- bedragen. 

De subsidie voor rijksmonumenten die niet onder de bovengenoemde categorieën vallen, bedraagt eveneens maximaal 50% van de 

subsidiabele kosten mits deze kosten minimaal €100.000,- bedragen.

U gebruikt het format ‘Begroting subsidiabele restauratiekosten’ om de subsidiabele kosten voor de restauratiewerkzaamheden in te 

vullen. Dit format vindt u op de informatiepagina van deze subsidieregeling bij het Subsidieloket op onze website.

Het ingevulde format “Begroting subsidiabele restauratiekosten’ stuurt u mee met uw subsidieaanvraag. Daarnaast verzoeken wij u het 

als Excel-bestand per e-mail te sturen naar subsidierestauratierijksmonumenten@noord-holland.nl

Samenvatting begroting
• Wat zijn de totale projectkosten:  

• Wat zijn de totale subsidiabele restauratiekosten:

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:

Andere overheidsbijdragen, nl.:

Overige inkomsten / bijdragen, nl.:

Gevraagde subsidie nee

Totale financiering
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Voorschot
• Is de opdracht voor uitvoering van de restauratiewerkzaamheden nog niet verleend? 

 Er kan pas een voorschot worden aangevraagd zodra de opdracht voor de uitvoering van de werkzaamheden is verleend. Deze 

opdracht dient binnen twaalf maanden na subsidieverlening te zijn verleend (art. 11 lid 1 sub a). Om een voorschot aan te vragen 

gebruikt u het formulier ’Indienen melding en voortgangsrapportage’ (downloaden van onze website) en stuurt dit samen met 

de opdrachtverlening voor de subsidiabele restauratiewerkzaamheden naar ons toe.

• Is de opdracht voor de uitvoering van de restauratiewerkzaamheden al wel verleend?

 Een voorschot kan in dit geval maximaal 80% van het verleende subsidiebedrag bedragen en kan in termijnen worden uitbetaald.

Wilt u een voorschot ontvangen?
 Nee: u kunt altijd op een later moment alsnog om een voorschot vragen.

 Ja: geef in onderstaand schema, vanaf de datum dat uw project start, in periodes van drie maanden, aan welke activiteiten en   

  bijbehorende uitgaven plaats zullen vinden (het zogenaamde kasritme). Hierop bepalen wij het kasritme van de voorschotten.

  Onvoldoende ruimte? Voeg een apart overzicht kasritme als bijlage bij uw aanvraag. ___ 

  Wij streven er naar om de verleende voorschotten in de eerste twee weken van iedere periode uit te betalen. 

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

Opmerking: Veranderingen in de uitvoering van de activiteiten moeten tijdig worden gemeld. Aan de hand daarvan kan onder meer het 

kasritme van de voorschotten worden bijgesteld

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 4e periode van drie maanden 

Etc. (voor meerjarige projecten) 

Ruimte voor opmerkingen:
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