
Gegevens gemeente         Verzendadres: 
Nummer:          Gemeente Bergen op Zoom 
Datum ontvangst:         t.a.v. Monumentenzorg, afd. ECE 

Postbus 35 
4600 AA Bergen op Zoom 
Bezoekadres: 
Jacob Obrechtlaan 4 

 
 

Aanvraag Subsidieregeling Instandhouding Gebouwd Erfgoed 2016  
 
1 Gegevens van de aanvrager 

 
1a Naam en voorletters : ………………………………………………………………………..… man   vrouw 

1b Correspondentieadres : …………………………………………………………………………………… 

 in Nederland 

1c Postcode en plaats  : …………………………………………………………………………………… 

1d Telefoon overdag  : …………………………………………………………………………………… 

1e E-mailadres  : …………………………………………………………………………………… 

1f Natuurlijk persoon/ Rechtspersoon:   Natuurlijk persoon BSN-Nummer: ……………………. 

  Rechtspersoon  KvK-Nummer:……………………… 

1h Rekeningnummer : …………………………………………………………………………………… 

 

2 Gegevens van de gemachtigde 

 
2a. Naam en voorletters : ………………………………………………………………………..… man   vrouw 

2b. Correspondentieadres : …………………………………………………………………………………… 

in Nederland 

2c. Postcode en plaats  : …………………………………………………………………………………… 

2d. Telefoon overdag  : …………………………………………………………………………………… 

2e. E-mailadres  : …………………………………………………………………………………… 

2f. Natuurlijk persoon/ Rechtspersoon:   Natuurlijk persoon BSN-Nummer: ……………………. 

  Rechtspersoon  KvK-Nummer:……………………… 

 

3 Lokale en kadastrale aanduiding van het betreffende bouwwerk/ perceel 

 
3a. Straat en huisnummer : …………………………………………………………………………………… 

Postcode en plaats  : …………………………………………………………………………………… 

3b. Kadastrale aanduiding 

Gemeente  : …………………………………………………………………………………… 

Sectie en nummer  : …………………………………………………………………………………… 

3c. Type pand/ object 

 Rijksmonument, nr ……………… 
 Gemeentelijk monument 
 Overig 

 
 

 



4 Subsidiecategorie 

 
Geef aan voor welke subsidiecategorie u een subsidiebijdrage aanvraagt 
Het gaat om  Instandhouding gemeentelijk monument, 

 Instandhouding pand in beschermd stadsgezicht, 
 Instandhouding object in beschermd stadsgezicht, 
 Verrichten van een duurzaamheidsonderzoek. 
 

 
Ruimte voor toelichting: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

5 De werkzaamheden waarvoor subsidie wordt aangevraagd 

 
Geef een korte omschrijving van de werkzaamheden:  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
6 Kosten en subsidiekeuze 

 
Aanneemsom of raming van de totale kosten waarvoor subsidie wordt aangevraagd:  € ………………………. excl. btw. 

Voor subsidie komen in aanmerking de in de regeling onder artikel 2 genoemde activiteiten met inachtneming van het bepaalde in 

artikel 4 en 5. Hiervan komen die kosten exclusief btw in aanmerking, die nodig zijn om de casco-onderdelen van het pand of object op 

sobere en doelmatige wijze te herstellen zodat de instandhouding wordt gewaarborgd. 

 
7 Uitvoeren van de werkzaamheden 

 
7a. Hoe worden de werkzaamheden uitgevoerd? 

 U huurt een bedrijf in dat eindverantwoordelijke is voor de werkzaamheden 
 U huurt verschillende bedrijven in voor de uitvoering van verschillende bouwwerkzaamheden 

 

7b. Gegevens uitvoerend bedrijf dat eindverantwoordelijk is: 

Naam: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
7c. Gegevens uitvoerend bedrijf 2, 3 etcetera (voeg indien nodig een bijlage toe): 

Naam: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Naam: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 



8 Benodigde vergunningen 

 
Heeft u voor de werkzaamheden tevens een omgevingsvergunning nodig? 

 nee   
 ja, stuur een kopie van de vergunning of vergunningaanvraag mee 

 
9 Handtekening 
Hierbij verklaar ik het formulier naar waarheid te hebben ingevuld, dat de gehele aanvraag zal voldoen aan voorwaarden zoals 
deze zijn vastgelegd in de Subsidieregeling Instandhouding Gebouwd Erfgoed 2016 en dat ik tevens kennis heb genomen van 
de toelichting en de checklist behorende bij deze aanvraag. 
 

9a. Aanvrager  : …………………. 

Datum   : …………………. 

Handtekening aanvrager : …………………………………………… 

9b. Gemachtigde  : ………………….   

Datum   : …………………. 

Handtekening gemachtigde : .…………………………………………..



 

Indieningsvereisten Aanvraag Subsidieregeling Instandhouding Gebouw Erfgoed 2016 
 
Afhankelijk van de subsidiecategorie waarvoor u subsidie aanvraagt, is in de onderstaande tabel weergegeven welke gegevens en 
bescheiden onderdeel uitmaken van de subsidieaanvraag. Deze dient u bij de aanvraag mee te zenden. 
 
 

 pand   

 object   

    
 1. Volledig ingevuld aanvraagformulier. x x 

 2. Omschrijving bouwtechnische staat van de huidige situatie, 
eventueel ondersteund met een inspectierapport. 

x x 

 3. Omschrijving van de wijze waarop het werk wordt uitgevoerd. x x 

 4. De materialen waarmee de werkzaamheden worden 
uitgevoerd en de samenstelling daarvan. 

x x 

 5. (Gespecificeerde) kostenbegroting1 x x 

 6. Bouwtekeningen/ foto’s van het plan 
a. Benodigde plattegronden en gevelaanzichten huidige 

situatie 
b. Situatieschets huidige situatie 
c. Overzicht gebreken, eventueel in inspectierapport 
d. Benodigde plattegronden en gevelaanzichten plan 
e. Situatieschets plan 

 
x  
 
x 
x 
x 
x 

  
x 
 
x 
x 
x 
x 

 7. De plaats aanduiden waar in/aan het pand/object  de 
werkzaamheden worden uitgevoerd. 

x x 

 8. Bouwhistorisch onderzoek2. x x 

 9. Duurzaamheidsonderzoek.3  x 

 
 
 

Bovenstaande tabel dient als een algemene leidraad voor indieningvereisten per subsidiecategorie. 
Wanneer het college van burgemeester en wethouders aanvullende gegevens nodig acht om een aanvraag te kunnen beoordelen, kunnen zij de aanvrager hierom 
verzoeken. 

 
1 De noodzaak van een specificatie van de bouwkosten is afhankelijk van de complexiteit van het plan en de hoogte van het bedrag en wordt beoordeeld door 
burgemeester en wethouders.; 
2 De noodzaak van de bouwhistorisch onderzoek is afhankelijk van de complexiteit en omvang van het project en wordt beoordeeld door burgemeester en wethouders;  
3 Een duurzaamheidsonderzoek geldt alleen voor gemeentelijke monumenten.  



 

Toelichting Aanvraag Subsidieregeling Instandhouding Gebouwd Erfgoed 2016 
 
Subsidiecategorieën: 
1. Instandhouding gemeentelijk monument  
2. Instandhouding pand in beschermd stadsgezicht 
3. Instandhouding object in beschermd stadsgezicht 
4. Duurzaamheidsonderzoek 
 
Aanvraag subsidie: (ASV, hoofdstuk 3; Subsidieregeling Stedelijke Vernieuwing  artikel 5) 
Een volledig ingevuld aanvraagformulier dien ten minste vergezelt te gaan van de benodigde indieningvereisten. Deze kunt u vinden op het  zoals zij 
op voorgaande Checklist Subsidieregeling Stedelijke Vernieuwing 2012-2014 zijn weergegeven.  
 
Verlenen van subsidie:        (Hfd 5 ASV, artikel 3, 5 subsidieregeling) 
Op een subsidieaanvraag kan worden beslist als: 
1. een aanvraag volledig is ingediend; 
2. er nog voldoende subsidiebudget beschikbaar is; 
3. er nog geen begin is gemaakt met de werkzaamheden; 
4. de benodigde vergunningen zijn verleend; 
5. wanneer er wordt voldaan aan eventueel specifiek gestelde voorwaarden. 
 
Subsidiebijdragen:          (artikel 2 subsidieregeling) 
De hoogte van subsidiebijdrage hangt af van de subsidiecategorie waarvoor een subsidieaanvraag wordt ingediend.  
1. Voor subsidie komen de hieronder genoemde activiteiten in aanmerking (artikel 2) met inachtneming van de weigeringsgronden (artikel 4 van de 

regeling (weigeringsgronden). Hiervan komen die kosten in aanmerking, benodigd om de casco-onderdelen te herstellen, conserveren of te 
restaureren op sobere en doelmatige wijze, exclusief btw. Beoogd wordt het behalen van een kwaliteitsverhoging. Rijksmonumenten zijn 
uitgesloten van de subsidie in het kader van deze regeling.  

2. Subsidie wordt verleend voor de volgende doeleinden:  
De in artikel 2, tweede lid en het derde lid, onder a en b vermelde kosten worden, voor zover het betreft de kosten voor werkzaamheden 
strekkend tot instandhouding, per pand of object in totaal voor 30% gesubsidieerd tot een maximum bedrag van: 
a. € 4.000- voor panden met een monumentale status;  
b. € 3.000,- voor cultuurhistorisch waardevolle panden; 
c. € 3.000,- voor objecten met een cultuurhistorische waarde.  

 
 
Subsidie wordt onder meer geweigerd indien:      (Hfd 4 ASV, artikel 3 subsidieregeling) 
1. Er reeds een aanvang met de werkzaamheden is gemaakt voordat toestemming is verleend, 
2. De WelstandMonumentenCommissie (WMC) negatief adviseert, 
3. De werkzaamheden niet worden uitgevoerd door een voor het werk betreffende kundig bedrijf. 
 
 

Voor vragen, omtrent de subsidieaanvraag, kunt u mailen naar monumentenenerfgoed@bergenopzoom.nl 

 
Bovenstaande dient ter verduidelijking op hetgeen staat vermeld binnen de Subsidieregeling Instandhouding Gebouwd Erfgoed 2016 
Aan bovenstaande kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. De Subsidieregeling Instandhouding Gebouwd Erfgoed 2016 is bepalend en maatgevend. 

mailto:monumentenenerfgoed@bergenopzoom.nl

