
 

 

 

  

        
  
  
  

  
  
  
  
  

   

 

   

   

   

   

Checklist verplichte bijlagen Lokale Hernieuwbare energieprojecten 
 

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

bijlagen kunnen variëren afhankelijk van uw situatie als aanvrager (b.v. particulier of 

gemachtigde). Raadpleeg het aanvraagformulier daarom vooraf om na te gaan welke bijlagen er 

in uw situatie nodig zijn.   

 

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 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.   
 

2 Projectplan In dit projectplan geeft u een beschrijving van de activiteiten, de doelstellingen en de 
resultaten. Op de website vindt u een voorbeeld dat u kunt gebruiken.  
 

3 Ledenlijst  
 

Bij de aanvraag voegt u een lijst toe waaruit blijkt dat minimaal 50 natuurlijke 
personen wonend op 50 verschillende adressen deelnemen aan het project. Deze 
lijst geeft inzicht op de volgende punten:  
 
- overzicht van NAW-gegevens van de deelnemende natuurlijke personen;  
- de hoogte van het ingezette bedrag per natuurlijke persoon (minimaal € 50,00 
p.p.);  
- een opgave van het project of de projecten waaraan de ingezette bedragen worden 
of zijn besteed.  
 
Voor een VvE geldt: 
- een document met een overzicht van NAW-gegevens van haar leden en van de 

hoogte van het gezamenlijk via de VvE ingezette bedrag 
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4 Besluit financiering (bij indiening 
door een VvE)  

een besluit van de VvE tot financiële deelname met een bedrag dat ten minste 25% 
van de kosten van het lokale duurzame energieproject bedraagt 
 

5 Recht van Opstal (indien van 
toepassing) 

Indien u een (zonne)installatie aanlegt op het dak van een pand waarvan u geen 
eigenaar bent, wordt er een opstalovereenkomst opgesteld.  
Opstalovereenkomsten voor exploitatie van zonnepanelen, geven recht of toelating 
tot het bouwen, beheren en onderhouden van een installatie op daken van de  
opstalgever. Daarmee is er tevens zekerheid dat u het project kunt gaan uitvoeren.  
 

6 Een samenwerkingsovereenkomst 
VvE’s (indien van toepassing) 

Als de subsidieaanvraag wordt ingediend namens een samenwerkingsverband dan is 
een samenwerkingsovereenkomst verplicht. Hierin geven de samenwerkingspartners 
aan zich voor eigen risico en rekening te verbinden aan het project. Op de website 
vindt u een model samenwerkingsovereenkomst dat u kunt gebruiken.  
 
 

7 Berekening Terugverdientijd  
 

De terugverdientijd (de subsidiabele kosten gedeeld door de verwachte jaarlijkse 
besparing) bedraagt minimaal vijf jaar.  
 

 

 


