
 

 

 

AANVRAAGFORMULIER  MONUMENTENSUBSIDIE  

Op basis van de Subsidieregeling Monumenten Voorschoten 2019 

1 Aanvrager en tevens eigenaar  

 

Toelichting 

Een monumentensubsidie kan alleen worden aangevraagd door de eigenaar van een 
rijksmonument, gemeentelijke monument beeldbepalend pand, of cultuurhistorisch 
waardevolle structuur, pand of object gelegen binnen het beschermde dorpsgezicht en als 
zodanig via de erfgoedverordening of in een dubbelbestemming cultuurhistorie in het 
bestemmingsplan aangemerkt. 

 

Subsidie wordt niet verleend als het monument eigendom is van de Staat der Nederlanden, de 
gemeente, de provincie of andere overheidsinstellingen. 

 

Onder eigenaar wordt (mede) verstaan: 

 degene die het recht van opstal heeft; 
 de houder van een recht van opstal; 
 de vruchtgebruiker; 
 de rechthebbende op een appartementsrecht; 
 de toekomstige eigenaar, erfpachter, houder van een recht van opstal, 

vruchtgebruiker of rechthebbende op een appartementsrecht; 
 degene die het eigendomsrecht heeft. 

 

Naam aanvrager/eigenaar 

 
2 Contractgegevens aanvrager/eigenaar 

Toelichting 

Naar dit adres wordt ook de beschikking toegestuurd. 

Straatnaam en nummer 

 

 

 



 

 

Woonplaats 

 

Telefoonnummer 

 

Emailadres 

3 Bankgegevens aanvrager 

 

Toelichting 

Op dit bankrekeningnummer wordt de subsidie, mits toegekend, overgemaakt. 

 

Bankrekeningnummer (IBAN) 

 

Te naam stelling bankrekening 

 

4 Adresgegevens pand of object 

 

Toelichting 

De gemeente Voorschoten verleend alleen subsidie voor monumenten en beeldbepalende 
panden en objecten in de gemeente Voorschoten. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Staatnaam en nummer 

Woonplaats 

 

5 Status van het object, waarvoor subsidie wordt aangevraagd 

Toelichting 
Subsidie voor instandhoudingskosten wordt niet verleend voor Rijksmonumenten. 

Rijksmonumenten komen wel in aanmerking voor subsidie voor inspectierapporten, 
duurzaamheidsrapporten en herbestemmingsrapporten. 

Bij beeldbepalende panden en objecten wordt onder subsidiabele instandhoudingskosten 
verstaan uitsluitend de kosten die betrekking hebben op exterieuronderdelen, inclusief de kap 
en dragen constructie, mits deze cultuurhistorische waarde heeft.  

De subsidie aanvraag betreft een: 

 

6 Periode waarin de werkzaamheden plaats vinden 

Toelichting 

De subsidie dient aangevraagd te worden, voordat met de activiteiten waarvoor subsidie wordt 
aangevraagd wordt aangevangen. 

Alleen als schriftelijke toestemming vooraf is overeengekomen met de gemeente, vanwege 
een acuut belang voor de instandhoudingskosten van het pand, kan subsidie worden verleend 
na aanvang van de werkzaamheden. 

De instandhoudingswerkzaamheden, waarvoor een subsidie wordt aangevraagd, dienen 
uitgevoerd te worden binnen 2 jaar na verzenddatum van het subsidiebesluit. 

De werkzaamheden, waarvoor subsidie wordt aangevraagd, vinden plaats in de periode: 

 

 

 

☐  Gemeentelijk monument 
 
☐  Rijksmonument 
 
☐ Beeldbepalend pand of object 
 

 



 

 

7 Omgevingsvergunning 

Toelichting 

Subsidie wordt geweigerd als voor de uit te voeren werkzaamheden een omgevingsvergunning 
is vereist en deze niet is verleend.  

 

Als de aanvraag voor een omgevingsvergunning al wel is ingediend, kan de afhandeling en de 
beslistermijn van de subsidie worden opgeschort.  

 

Is er een omgevingsvergunning vereist? 

 

8 Kostendekking door verzekering 

Toelichting 

De subsidieaanvraag wordt geweigerd als de kosten op grond van een verzekering of enig 
ander vorm van verzekering zijn gedekt. 

 

Zijn, op grond van een verzekering of enig andere vorm van verzekering, de kosten gedekt? 

 

o Nee 
 
Als deze niet nodig is, waarom niet? 

 

 

Als deze nog niet is verleend en al wel aangevraagd en zo ja, wat is de datum van de indiening 
van de aanvraag? 
 

 

o Ja 
 
Wanneer is deze verleend? 

 

o Ja 
o Nee 



 

 

9 Levensduur pand 

 

Toelichting 

Er wordt geen subsidie toegekend als het pand waaraan de voorzieningen worden getroffen 
bestemd is om binnen een periode van 10 jaar te worden afgebroken.  

 

Is het pand bestemd om binnen 10 jaar te worden afgebroken? 

 

 

10 Subsidiesoort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Ja 
o Nee 

O Voor de kosten van het opstellen van een inspectierapport, duurzaamheidsrapport of 
herbestemmingsrapport  

Is bovenstaande aangekruist: ga verder met de beantwoording van de vragen 11 tot en met 14. 

O Voor de instandhoudingskosten. 

Is instandhoudingskosten aangekruist, ga dan verder met de beantwoording van de vragen 15 
en verder (de vragen 11 tot en met 14 kunnen dan dus overgeslagen worden). 



 

 

SUBSIDIE ALLEEN VOOR HET LATEN OPSTELLEN EEN INSPECTIE-
RAPPORT, DUURZAAMHEIDSRAPPORT OF 
HERBESTEMMINGSRAPPORT 

 

11 Eerder verleende subsidie  

 

Toelichting 

De te verlenen subsidie voor genoemde rapporten is 50% van de subsidiabele kosten met een 
maximum bedrag van € 500; maximaal 1 keer in de drie jaar bij woonhuis-monumenten en 
maximaal 1 keer in de twee jaar bij niet-woonhuis-monumenten. 

 

12 Offerte voor het opstellen van het rapport 

Wat is de offerte voor het opstellen van het rapport, waaruit blijkt dat conform de richtlijnen 
van het ERM wordt gewerkt, en een beschrijving van de problematiek waarvoor een rapport 
gewenst is? 

De offerte voor het opstellen van een inspectierapport, duurzaamheidsrapport of 
herbestemmingsrapport (en zo nodig aanvullende documenten en met beschrijving of 
onderbouwing), waarin de subsidiabele kosten naar voren komen dient als een apart 
document te worden geüpload. 

 

Is er de afgelopen drie jaar in geval van een woonhuis of de afgelopen twee jaar in geval van 
een niet-woonhuis al subsidie verleend voor het opstellen van een van bovengenoemde 
rapporten? 

o Ja 
o Nee 



 

 

13 Offertebedrag subsidiabele kosten 

 

Offertebedrag in euro’s , waarvoor subsidie wordt aangevraagd: 

14 Deskundige 

Toelichting 

Onder onafhankelijke deskundige wordt verstaan de Monumentenwacht, een ERM-
gekwalificeerd bureau of ander naar het oordeel van het college kundig bureau. 

 

Welke onafhankelijke deskundige heeft de offerte opgesteld? 

Naam organisatie/bureau: 

Naam verantwoordelijke medewerker: 

Vestigingsplaats: 

 

Vervolg het invullen van de vragen bij vraag 24 (Slotverklaring) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUBSIDIE INSTANDHOUDINGSKOSTEN 

15 Eerdere subsidie 

Toelichting 

De subsidie voor subsidiabele instandhoudingskosten wordt niet verleend indien voor de 
betreffende instandhoudingswerkzaamheden binnen een periode van 10 jaar voorafgaand aan 
het jaar waarop de subsidieaanvraag wordt ingediend reeds subsidie is verleend dan wel 
indien voor het betreffende adres eerder in hetzelfde jaar subsidie is verleend op grond van 
deze regeling. 

Is voor de betreffende instandhoudingskosten de afgelopen 10 jaar al subsidie verleend? 

 

16 Onafhankelijke deskundige 

Toelichting 

Onder onafhankelijke deskundige wordt verstaan de Monumentenwacht, een ERM-
gekwalificeerd bureau of ander naar het oordeel van het college kundig bureau. 

Welke onafhankelijke deskundige heeft het inspectierapport opgesteld? 

Naam organisatie/bureau: 

 

Naam verantwoordelijke medewerker: 

Adres: 

Vestigingsplaats: 

o Ja 
o Nee 

 

 

 

 



 

 

17 Inspectierapport 

Toelichting 

Het inspectierapport mag ten tijde van de indiening van de subsidieaanvraag niet ouder zijn 
dan 2 jaar voor niet-woonhuizen en niet ouder zijn dan 3 jaar voor woonhuizen. 

Op welk inspectierapport is de aanvraag gebaseerd? 

 

Het inspectierapport dient als apart bestand te worden geüpload bij deze subsidieaanvraag. 

 

18 Eventueel aanvullende overzichts- en detailfoto’s 

Toelichting 

Optioneel: Als er geen of onvoldoende foto’s overzichts- en detailfoto’s zijn opgenomen in het 
inspectierapport, die een duidelijke indruk geven van het monument en zijn gebreken, dan 
dienen deze te worden toegevoegd. 

 

Als het inspectierapport, door middel van overzichts- en detailfoto’s geen duidelijke indruk 
geeft van het monument en zijn gebreken, dan dienen deze actuele overzichts- en detailfoto’s 
apart te worden geüpload. 

 

19 Bestaande en nieuwe situatie 

 

Wat is de bestaande situatie en wat is de nieuwe beoogde situatie? 

 

(Detail)-tekeningen van de bestaande situatie en de nieuwe situatie dienen te worden 
geüpload. 

 

20 Aard en omvang van de werkzaamheden en het beoogde resultaat 

 

Toelichting 

Voor het opstellen van het overzicht dient bij voorkeur aansluiting gezocht te worden bij de 
Leidraad instandhouding subsidiabele instandhoudingskosten. De Leidraad is gebaseerd op de 
codering van de STABU. 

 

Wat is de aard en omvang van de voorgenomen werkzaamheden en de daarmee beoogde 
resultaten? 



 

 

 

Een overzicht van de aard en omvang van de voorgenomen werkzaamheden en de daarmee 
beoogde resultaten dient te worden geüpload. 

 

 

21 Kosten 

 

Toelichting 

Voor het opstellen van het overzicht dient bij voorkeur aansluiting gezocht te worden bij de 
Leidraad instandhouding subsidiabele instandhoudingskosten. De Leidraad is gebaseerd op de 
codering van de STABU. 

 

Wat zijn de kosten? 

 

Voor zover de kosten niet blijken uit het overzicht met werkzaamheden en beoogde resultaten, 
dient er een aparte begroting te worden geüpload. 

 

22 Subsidiabele kosten 

 

 

Hoe hoog zijn de subsidiabele instandhoudingskosten, waarvoor subsidie wordt aangevraagd? 

 

23 Betrokken aannemer(s) en/of architect 

 

Welke aannemer(s) en/of architect, werkzaam volgens de ERM-richtlijnen, is bij de 
werkzaamheden betrokken? 

 

€ 



 

 

Naam aannemer 

 

Aannemingsbedrijf 

 

Naam architect 

 

Architectenbureau 

 

 

SLOTVERKLARING 

 

24 Slotverklaring 

 

Met het indienen verklaar ik de gegevens naar waarheid te hebben ingevuld, 

Handtekening: 

 

 

 

 

 

 

 


