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AANVRAAGFORMULIER 
 

UITVOERINGSREGELING 
SUBSIDIE BEHOUD/HERBESTEMMING KARAKTERISTIEK BEZIT IN DRENTHE 

2017-2020 
 

 
LEES DIT EERST 
 
 Onder karakteristiek bezit in Drenthe wordt verstaan: monumenten en beeldbepalende panden. 

 
 Met dit aanvraagformulier vraagt u een subsidie  aan in de vorm van een geldbedrag en/of een 

laagrentende lening op grond van de “Uitvoeringsregeling subsidie behoud/herbestemming 
karakteristiek bezit in Drenthe 2017-2020”.  

 
 De subsidie heeft een incidenteel karakter en kan zijn in de vorm van: 

 
o een subsidie in de kosten van behoud inclusief herbestemming van rijksmonumenten; 
o een laagrentende lening in de kosten van behoud van provinciale monumenten; 
o een laagrentende lening in de kosten van behoud inclusief herbestemming van alle 

soorten monumenten (rijk, provincie, gemeente) en beeldbepalende panden. 
 
 De subsidie gaat uit van in eerste instantie laagrentend lenen waar dit kan en subsidiëren waar dit 

moet. Dat betekent dat voordat een aanvraag wordt ingediend eerst contact moet worden opgenomen 
met het Restauratiefonds over de best passende financiering. 
 

 De subsidie heeft betrekking op de kosten van behoud (onderhoud, restauratie en verduurzaming) en 
herbestemming (renovatie en verbouw). 
 

 U kunt alleen een aanvraag indienen als u eigenaar of zakelijk gerechtigde bent van het te behouden 
en/of her te bestemmen pand, dan wel in bezit bent van een voorlopig koopcontract. 

 
 Neem voordat u een aanvraag indient eerst contact op met de door ons aangewezen deskundigen 

voor het verkrijgen van advies over: 
 

 Behoud: Monumentenwacht Drenthe, www.monumentenwacht-drenthe.nl;  

 Herbestemming: Kenniscentrum Herbestemming Noord, www.herbestemmingnoord.nl; 

 Financieringsmogelijkheden: Nationaal Restauratiefonds. Zij brengen voor u de best 

passende financieringsmogelijkheden in beeld (ook mogelijkheden in “Totaal-financiering”), 

www.restauratiefonds.nl. Dit contact dient al plaats te vinden voordat een aanvraag bij 

Gedeputeerde Staten is ingediend; 

 Praktijkopleidingsplaats voor leerlingen  in de bouw en installatietechniek: Adviesbureau 

Hoekman, www.adviesbureauhoekman.nl. Dit bureau ondersteunt aanvragers hoe aan de in 

artikel 12 lid 1. gestelde Verplichting kan worden voldaan; 

Als bijlage bij deze aanvraag doet u kort verslag van het verkregen advies.   

 
 Dit aanvraagformulier kan op twee manieren worden ingediend: 
 

o Digitaal, met ondertekening via DigiD; 
o Door een geprint en ondertekend exemplaar van het formulier op te sturen aan: 
Gedeputeerde staten van Drenthe 
t.a.v.  ……………….. 
Postbus 122 
9400 AC Assen   

 

http://www.monumentenwacht-drenthe.nl/
http://www.herbestemmingnoord.nl/
http://www.restauratiefonds.nl/
http://www.adviesbureauhoekman.nl/
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 Voor vragen kunt u contact opnemen met de provincie Drenthe, Team Subsidie & Inkoop, 
telefoonnummer 0592-365555, mevrouw L. Holthuis 
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1. Gegevens eigenaar / aanvrager 
 
Naam     . ……………………………………………….…………………………... 

Adres      ………………………………………………….…………………………. 

Postcode en plaats    ………………………………………………….…………………………. 

Telefoonnummer   …………………………………Mobiel (06) ……………………………. 

E-mailadres         ……………………………………………………………………………..    

 
 
Bij rechtspersonen de naam, telefoonnummer en e-mail van het contactpersoon vermelden! 
 
 
 

2. Gegevens pand / complex 
 
Adres    …………………………………………………………………………..… 

Postcode en plaats  …………………………………………………………………………..… 

Gemeente    …………………………………………………………………………..… 

Kadastrale aanduiding   sectie……………………………nummer.……………………………… 

Monumentnummer (indien ……………………………………………………………………………. 

van toepassing) 

 
 
 

3. Projectgegevens 
 
Totale kosten:   €…………………..excl btw / incl btw 

Gesplitst in kosten: 

 behoud:  €…………………..excl btw / incl btw 

 herbestemming: €…………………..excl btw / incl btw 

 

Gevraagde subsidie: 

 geldbedrag behoud inclusief herbestemming Rijksmonument: €………………excl btw / incl btw*  

 laagrentende lening: 

o behoud Provinciaal Monument:    €………………excl btw / incl btw* 

o behoud inclusief herbestemming monument/beeldbepalend pand: 

       €……….……..excl btw / incl btw* 

 
Is de BTW terugvorderbaar:  Nee / Ja* 

Geldbedragen van derden?   Nee / Ja* 

(Laagrentende) lening(en) derden Nee / Ja* 

 
Zo ja, van wie en voor welk bedrag 
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1. Wie:………………………………………Bedrag: €…………………aangevraagd / verleend*. 

2. Wie:………………………………………Bedrag: €…………………aangevraagd / verleend* 

3. Wie:………………………………………Bedrag: €…………………aangevraagd / verleend* 

4. Wie:………………………………………Bedrag: €…………………aangevraagd / verleend* 

 
Aanvullende opmerkingen: 

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

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

 
 
 

4. Werkzaamheden behoud en/of herbestemming 
 
Naam architect:  ……………………………………………………………………………………….. 

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

Telefoon:   ………………………………………………………………………………………. 

E-mailadres  ……………………………………………………………………………………….. 

 
Het werk mag nog niet zijn aanbesteed of geoffreerd zijn tenzij hierover overleg is geweest!  
Dit is in verband met de gewenste uitvoering als praktijkopleidingsplaats voor leerlingen in de 
bouw en installatie. 
 
Start uitvoering: ………………………..20 … 

 
Verwachte uitvoeringsduur (weken / maanden): …………………….. 
 
 
Omgevingsvergunning: aangevraagd: Ja / Nee* Zo ja, datum:……………………….…………. 
     
    verleend: Ja / Nee* Zo ja, datum……………………………..……. 
 
Huidige bestemming 

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

 
Her- of verbrede bestemming na uitvoering bouwwerkzaamheden 

…………………………………………………………………………………….……………………………..  

 
 
 

5. Praktijkopleidingsplaats voor leerlingen in de bouw en installatietechniek  
 
Rijk en provincie hechten veel waarde aan behoud en continuïteit van restauratiekennis en –
vaardigheden. Op grond daarvan stellen Gedeputeerde Staten de voorwaarde (verplichting) aan het 
verkrijgen van een subsidie en/of laagrentende lening dat het werk wordt uitgevoerd als 
praktijkopleidingsplaats voor leerlingen in de (gespecialiseerde) bouw en installatietechniek. 
 
Dit betekent dat de uitvoerende bedrijven erkend leerbedrijf moeten zijn (zie www.stagemarkt.nl). 
 

http://www.stagemarkt.nl/
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Daarnaast gaat de voorkeur uit (nog niet verplicht) dat de uitvoerende bedrijven zijn gecertificeerd in de 
kwalificatie restauratie. De bedrijven die dit zijn staan vermeld in het openbare Register Kennis & Kunde 
(www.kennisenkunde.info) en zijn tevens erkend leerbedrijf. 
 
De beoordeling op geschiktheid als praktijkopleidingsplaats doet Adviesbureau Hoekman in 
samenwerking met de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (www.s-bb.nl).  
 
 
Uit te voeren werkzaamheden (aanvinken) en eventueel nader omschrijven: 
 

 timmerwerken   ………………………………………………………………………………… 
 

 metsel- en voegwerken ………………………………………………………………………………… 
 

 schilderwerken  ………………………………………………………………………………… 
 

 stukadoorwerken  ………………………………………………………………………………… 
 

 natuursteenwerken  ………………………………………………………………………………… 
 

 smeedwerk   ………………………………………………………………………………… 
 

 rietdakbedekking  ………………………………………………………………………………… 
 

 metalen daken  ………………………………………………………………………………… 
 

 anders    ………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

6. Ondertekening 
 
De aanvra(a)ger(s) verklaart/verklaren: 
 
1. dit aanvraagformulier inclusief de bijlagen volledig en naar waarheid te hebben ingevuld;  
 
2. er mee bekend te zijn dat de subsidie wordt verstrekt onder voorwaarden. 
 
3. akkoord te gaan dat de werkzaamheden bij gebleken geschiktheid worden uitgevoerd als 

Praktijkopleidingsplaats voor leerlingen in de bouw en installatie door een erkend leerbedrijf; 
 
4. ermee akkoord te gaan dat de provincie Drenthe gegevens verstrekt aan derden voor zover 

noodzakelijk voor het mogelijk kunnen verkrijgen van aanvullende financieringen en/of evalueren van 
het onderhavig beleid, dan wel als zij hier op wettelijke gronden toe verplicht is. 

 
 
Handtekening: …………………………………………………………………………………………. 
 
Plaats :  ………………………………………………………………………………….……….. 
 
Datum :  ……………………………. ………………………………………………………….… 
 
 
 
 
 

http://www.kennisenkunde.info/
http://www.s-bb.nl/
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DIT ONDERTEKENDE AANVRAAGFORMULIER  inclusief de bijlagen sturen aan: 
 
 
Gedeputeerde staten van Drenthe 
t.a.v. ………….. 
Postbus 122 
9400 AC Assen 
 
 

Checklist: bijlagen die de aanvrager moet meesturen: 
 
 

 kopie bevestiging status als rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument. 
 

 verklaring van de gemeente indien sprake is van een beeldbepalend pand. 
 

 kleurenfoto’s (voor-, achter- en zij-aanzichten + object in naaste omgeving), 
 (bij voorkeur digitaal aanleveren op cd-rom of stick). 
 

 kopie ontvangstbevestiging gemeente van de omgevingsvergunning-aanvraag (indien van 
toepassing). 
Is de vergunning reeds verleend dan een kopie hiervan meesturen. 

 

 indien geen omgevingsvergunning van toepassing is: een verklaring van de gemeente meesturen 
waarin wordt aangegeven dat de werkzaamheden niet vergunningplichtig zijn. 

 

 uitgebreid bestek of werkomschrijving van het behoud en/of herbestemming opgedeeld in kosten 
in behoud (onderhoud, restauratie en verduurzaming) en kosten in herbestemming (renovatie en 
verbouw).  

 

 Indien een omgevingsvergunning van toepassing is, dan tekeningen bestaande en nieuwe 
situatie, schaal 1:100 bijvoegen; 

 

 gespecificeerde begroting werkzaamheden (materiaal, eenheden en uren) excl. btw en incl. btw 
 

 verleningsbrieven (alleen van toepassing voor organisaties die eerder de-minimissteun hebben 
ontvangen) 


