
* = meer informatie beschikbaar in de toelichting

Bijlage B
Aanvraagformulier
Subsidie regeling stimulering 
herbestemming monumenten onderzoek 
herbestemming gebouwde monumenten

      B1 Verklaring

B1.1  Eventuele naam of nadere  
omschrijving van het monument

B1.2 Adres

B1.3 Plaats

Toelichting 
Dit formulier wordt u toegestuurd door de eigenaar van een niet-beschermd monument, dan wel door 
een belanghebbende rechts persoon inzake een aanvraag voor subsidie in het kader van de Subsidieregeling 
stimulering herbestemming monumenten. Deze regeling is door de rijksoverheid ingesteld om herbestemming 
van monumenten te bevorderen. De regeling staat ook open voor niet-beschermde monumenten. 
Voorwaarde voor indiening is echter wel dat u in voorkomend geval verklaart het betreffende gebouw  
van monumentale waarde te vinden. Als u die mening bent toegedaan kunt u dit formulier ingevuld en 
onder tekend retourneren aan de aanvrager. 
Meer informatie over de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten vindt u op de website van 
de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed, www.cultureelerfgoed.nl. Voor een nadere toelichting kunt u 
desgewenst ook contact opnemen met de InfoDesk van de rijksdienst, 033 – 421 74 56.

Het college van burgemeester en wethouders verklaart in het kader van de Subsidieregeling stimulering herbestemming 
monumenten dat,

het op de hoogte is dat voor het hieronder vermelde niet-beschermde monument een subsidie wordt aangevraagd 
voor de instelling van een haalbaarheidsonderzoek voor de herbestemming daarvan.
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het niet-beschermde monument van belang is vanwege de monumentale waarde. Het gaat hierbij om:
 

 schoonheid

 betekenis voor de wetenschap

 cultuurhistorische waarde

 een gebouw dat in het onderhavige bestemmingsplan gemarkeerd is:
 
  als beeldbepalend      vanwege cultuurhistorische waarde

 een gebouw gekenmerkt als beeldbepalend op de gemeentelijke monumentenlijst

 een gebouw waarvoor in de praktijk advies gevraagd wordt aan de gemeentelijke monumentencommissie
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      B2 Ondertekening

B2.1 Plaats

B2.2 Datum

B2.3 Naam behandelend ambtenaar 

B2.4 Telefoonnummer

B2.5 Handtekening

 
Ondertekening namens burgemeester en wethouders
 
|
dag    maand  jaar
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Disclaimer
De aanvrager kan geen verdere rechten ontlenen aan de medewerking van de gemeente.


