
 

 

 

  

        
  
  
  

  
  
  
  
  

   

 

   

   

   

   

Checklist verplichte bijlagen Stimulering energiebesparing bij bedrijven en 
instellingen 
 

In deze checklist ziet u welke bijlagen er bij uw subsidieaanvraag nodig zijn. Alle bijlagen zijn 

voor de behandeling van uw aanvraag uiteindelijk wel verplicht.  

 

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.  

 

 

Nr. Naam bijlage Toelichting 

1 Positieve verklaring over plan van 
aanpak 

Subsidie als bedoeld in artikel 3.5.2, onder a, wordt slechts 
verstrekt indien de Omgevingsdienst een positieve verklaring 
over het plan van aanpak heeft afgegeven. 

Subsidie als bedoeld in artikel 3.5.2, onder b, wordt slechts 
verstrekt indien de Omgevingsdienst een positieve verklaring 
over de begeleiding heeft afgegeven en er afstemming met de 
Omgevingsdienst heeft plaatsgevonden over de voorgenomen 
activiteiten in relatie tot eventuele toezichts- en 
handhavingsactiviteiten. 

 

2 Kopie van een recent bankafschrift 
of bewijs van tenaamstelling 

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. In het aanvraagformulier wordt dit ook wel 
‘Bewijs van tenaamstelling’ genoemd. 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. Een verklaring van de bank dat het 
rekeningnummer dat u opgeeft bij deze bank bekend is en op 
naam van de aanvrager staat, is ook toegestaan.  
Let op: een kopie van een bankpas is onvoldoende bewijs.   
 

3 Plan van aanpak (projectplan) Een plan van aanpak met minimaal daarin; een 
communicatiestrategie, een rolverdeling van bij de subsidiabele 
activiteit betrokken partijen, een omschrijving van de doelgroep, 
een toelichting op de kosten en een borging van de realisatie van 
minimaal de wettelijk vereiste maatregelen binnen een termijn 
van maximaal drie jaar. 

   

 


