
  

 

 

 

 

 

 

  

Checklist verplichte bijlagen  
subsidieregeling Functioneel Gebruik Erfgoed  
 

In deze checklist ziet u welke bijlagen er bij uw subsidieaanvraag voor een restauratie, 

herbestemming of verduurzaming van een monument nodig kunnen zijn. De gevraagde bijlagen  

variëren afhankelijk van uw situatie als aanvrager.  In het verkennende gesprek dat u altijd eerst 

heeft voordat u een aanvraag kunt indienen, bespreken we welke bijlagen we  in uw situatie 

verwachten. Laat u dus niet afschrikken door alle bijlagen in dit overzicht!   

 

Als het verkennende gesprek leidt tot een intakegesprek en vervolgens een subsidieaanvraag, 

ontvangt u van ons een link naar het aanvraagformulier. Daarin kunt u de benodigde bijlagen 

uploaden.  De  maximale grootte van alle bijlagen bij elkaar is 100 MB.  Eventueel extra bijlagen 

kunt u mailen naar post@gelderland. Vermeld daarbij altijd het zaaknummer van uw 

subsidieaanvraag waar de bijlagen bij horen.  

 

Als wij uw subsidieaanvraag ontvangen, controleren wij eerst of de aanvraag compleet is.  Pas 

als uw subsidieaanvraag compleet is, nemen wij de aanvraag in behandeling.  

 
Mogelijke bijlagen:  
 

1 Kopie van een recent bankafschrift 

Deze bijlage wordt in het aanvraagformulier een bewijs van tenaamstelling genoemd. Als u voor de 

eerste keer subsidie aanvraagt bij de provincie of als uw bankrekeningnummer is gewijzigd, dan 

vragen wij u om een bewijs van een recent bankafschrift mee te sturen dat niet ouder is dan 1 jaar. Op 

het bankafschrift moet het rekeningnummer, de naam van de rekeninghouder en datum zichtbaar 

zijn. Bij telebankieren is een screenprint met deze gegevens ook toegestaan.  

Let op: een kopie van een bankpas is onvoldoende bewijs.   

Deze bijlage telt niet mee in de compleetheidstoets 

 

2 Ingevuld intakeformulier  

U ontvangt een intakeformulier nadat u  tenminste één verkennend gesprek heeft gevoerd met de 

provincie en er voldoende aanknopings-punten zijn voor een subsidieaanvraag op korte termijn. 

Deze bijlage telt wel mee in de compleetheidstoets. 

 

3 Projectplan 

In dit projectplan geeft u een beschrijving van de activiteiten, de doelstellingen en de resultaten.  

Het projectplan moet ook een kaart van de locatie bevatten en een toelichting op de voorgenomen 

maatregelen in relatie met de omgeving. 

Deze bijlage telt wel mee in de compleetheidstoets. 

 

4 Financiële Onderbouwing + toelichting 

Dit is inclusief een overzicht van de kosten en opbrengsten en een 

exploitatiebegroting voor de komende vijf jaren.  

Deze bijlage telt wel mee in de compleetheidstoets. 
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5 Bouwkundig inspectierapport  

Aan te leveren door een onafhankelijke partij, niet ouder dan 4 jaar.  

Deze bijlage telt wel mee in de compleetheidstoets. 

 

6 Restauratiebestek (of werkomschrijving)  

Het gaaat om een bestek volgens de Stabu systematiek. Een werkomschrijving volstaat alleen als de 

gevraagde subsidie lager is dan 50.000 euro.  

Deze bijlage telt wel mee in de compleetheidstoets. 

 

7 Bouwtekeningen 

Bouwtekeningen van de voorgenomen activiteiten. 

Deze bijlage telt wel mee in de compleetheidstoets. 

 

8 Afschrift van de onherroepelijke omgevingsvergunning  

Deze vergunning moet onherroepelijk zijn, een ontwerpvergunning volstaat niet.  

Deze bijlage telt wel mee in de compleetheidstoets. 

 

9 Benodigde vergunningen of ontheffingen 

Het kan zijn dat u naast een omgevingsvergunning nog andere vergunningen of ontheffingen nodig 

heeft. Vraag dit na bij de betreffende gemeente. De provincie is bevoegd gezag waar het gaat om een 

ontheffing of vergunning vanuit de Wet natuurbescherming (Wnb). Of u een ontheffing of vergunning 

hiervoor nodig heeft, hangt af van een aantal factoren. Voordat u een aanvraag doet is het belangrijk 

om uit te (laten) zoeken of uw project effect heeft op beschermde planten of diersoorten. Een 

ecologisch deskundige kan met een quickscan bepalen welke beschermde soorten er voorkomen en 

wat de effecten van uw activiteit op deze soorten kunnen zijn. Uit het onderzoek komt dan naar voren 

of u verplicht bent een ontheffing voor de Wnb aan te vragen. Indien u werkzaamheden in of nabij 

een Natura 2000-gebied uitvoert, kan het zijn dat een vergunning voor de Wnb nodig is. In de 

quickscan kan de deskundige ook beoordelen of u verplicht bent om een vergunning aan te vragen. 

 

10 Instemmende verklaring 

Het gaat hier om een verklaring van de eigenaar.  

Deze bijlage is verplicht als een zakelijk gerechtige de aanvraag indient en telt wel mee in de 

compleetheidstoets. 

 

11 Energiescan  

Deze bijlage is verplicht als er sprake is van uitvoering van energiemaatregelen. Ook volstaat een 

rapport van een bedrijf dat aantoonbare ervaring heeft met het opstellen van energiescans voor 

monumenten.  

Deze bijlage telt mee in de compleetheidstoets als er sprake is van uitvoering van energiemaatregelen. 

 

12 Onafhankelijk  Taxatierapport 

Dit rapport is verplicht als er sprake is van herbestemming. Voor monumenten die geheel of 

gedeeltelijk gebruikt worden voor particuliere bewoning, vragen we een onafhankelijke taxatie van 

zowel de waarde voor als de waarde na de restauratie, herbestemming of verduurzaming. 

Deze bijlage telt mee in de compleetheidstoets als er sprake is van herbestemming. 

 

13 Gebiedsvisie van de gemeente  

Deze bijlage is alleen nodig als deze beschikbaar is bij de gemeente en relevant voor uw aanvraag.  
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Deze bijlage telt niet mee in de compleetheidstoets maar indien aanwezig dan wel bij de aanvraag 

uploaden. 

 

14 Integrale instandhoudingsvisie en totaalfinanciering 

Deze bijlage is verplicht als u alleen subsidie aanvraagt voor één onderdeel van het erfgoed. Er is dan 

geen sprake is van een totaalaanpak van het erfgoed.  

Deze bijlage telt mee in de compleetheidstoets als er slechts subsidie voor een onderdeel wordt 

gevraagd. 

 

15 Realistische  stroken/balken planning  (‘Gantt-chart’) 

Deze bijlage is nodig om aan te tonen dat de  uitvoering van het project snel kan starten, in een 

aanééngesloten bouwstroom wordt gerealiseerd en binnen 2 of 3 jaar wordt opgeleverd (gerekend 

vanaf datum beschikking).  

Deze bijlage telt wel mee in de compleetheidstoets. 

 

16 Ondertekende verklaring voor aanvullende bijdrage  

Deze ondertekende verklaring is bedoeld om aan te tonen  dat er geen ongedekt restant tekort is na 

de bijdrage van de provincie. 

Deze bijlage telt wel mee in de compleetheidstoets. 

 

17 Overeenkomsten met partijen 

 Deze bijlage is nodig als er afspraken zijn gemaakt met andere betrokken partijen. Het gaat dan om 

eventuele ondertekende contracten waarin ook de bijdrage van de partijen en uitvoeringsverplichting 

is opgenomen.  

 

Als u de subsidieaanvraag indient namens een samenwerkingsverband dan is een 

samenwerkingsovereenkomst verplicht. Hierin geven de samenwerkingspartners aan zich voor eigen 

risico en rekening te verbinden aan het project.  

Deze bijlage telt mee in de compleetheidstoets als er sprake is van een overeenkomst met partijen 

m.b.t. de financiering  en/of uitvoering van het project. 
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