
Bijlage:

Vaststelling subsidie  
van een rijksmonument 
of zelfstandig onderdeel 
daarvan

      2  Gegevens beschermd monument      
       
2a. Rijksmonumentnummer      
       
2b. Eventuele naam van het monument      
       
2c. Adres      

       
2d. Postcode en plaats      
       
2e. Gemeente

      3  Gegevens over de uitgevoerde werkzaamheden     

3a. Wat zijn de daadwerkelijke  
 subsidiabele kosten die door  
 u gemaakt zijn bij de uitvoering  
 van dit instandhoudingsplan?

3b.   Indien de daadwerkelijke  
subsidiabele kosten lager zijn  
dan de in de verleningsbeschikking  
berekende subsidiabele kosten,  
wat is daarvoor de reden?

3c.  Wat is de datum van afronding  
van de werkzaamheden?
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| 
 
| 
Postcode         Plaats 
 
           | 
 
|

 
€

 Gebrek aan financiële middelen om alle werkzaamheden uit te voeren (zie ook vraag 3d.);

 Niet alle werkzaamheden waren nodig (zie ook vraag 3d.);

 De uitvoering is beperkt tot alleen de maximaal vastgestelde subsidiabele kosten (zie ook vraag 3d.);

 Werkzaamheden zijn goedkoper uitgevoerd dan begroot;

 Er zijn geen / minder kosten gemaakt voor de planbegeleiding / directievoering;

 Overig, namelijk: |

Dag   Maand  Jaar



3d.  Zijn de subsidiabel gestelde  
werkzaamheden uit het plan  
volledig en conform, dat wil  
zeggen zonder af te wijken van  
het plan, uitgevoerd?

3e.  Is voldaan aan alle aan de  
subsidieverlening verbonden  
voorschriften voor wat betreft  
de uitvoering van het plan?

 Ja   Nee 
 

Indien “Nee”, welke subsidiabel gestelde werkzaamheden zijn dan niet volledig uitgevoerd en wat is daarvoor de reden?

 
Werkzaamheden niet uitgevoerd         Reden om niet uit te voeren
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 Ja   Nee

Indien “Nee”, aan welke voorschriften is niet voldaan en wat was daarvoor de reden?

 
Voorschrift waaraan niet is voldaan         Reden om af te wijken
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