
 

 

                                                                
 
Subsidieaanvraagformulier duurzaam in stand houden van 
cultuurhistorische waarden 
 

Toelichting bij het subsidieaanvraagformulier voor duurzaam in stand houden van 

cultuurhistorische waarden 
Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument of een molen in Montferland en bent u van plan 
om instandhoudingswerkzaamheden te doen? Met het formulier ‘subsidieaanvraag duurzaam in 
stand houden van cultuurhistorische waarden’ kunt u instandhoudingssubsidie aanvragen.  
U vraagt met dit formulier zowel subsidie aan bij de gemeente als bij de provincie.  
 
De toekenning van instandhoudingssubsidie is gebaseerd op de volgende regeling: 

- Subsidieregeling Monumenten en Landschapselementen Montferland 2021, paragraaf 4.1: 
“het duurzaam in stand houden van cultuurhistorische waarden” inclusief 
uitvoeringsvoorschriften; 

 
Aandachtspunten 

o U moet de instandhoudingssubsidie aanvragen vóór u met de werkzaamheden begint. 
Afhankelijk van de omvang van de werkzaamheden dient u bij de aanvraag een 

inspectierapport aan te leveren die door een onafhankelijke deskundige opgesteld is. Onze 
voorkeur gaat uit naar een rapport van de Monumentenwacht Gelderland. De jaarlijkse 
abonnementskosten op de monumentenwacht krijgt u van de gemeente vergoed. Voor 
informatie over de monumentenwacht: www.monumentenwacht-gld.nl. 

o Voor wijzigingen en restauratiewerkzaamheden aan uw monument (waarbij er sprake is 
van wijzigingen aan het exterieur en/of interieur gericht op materiaal, kleurstelling en/of 

detaillering) moet u rekening houden met  het aanvragen van een omgevingsvergunning. 
Het beste kunt u de omgevingsvergunning tegelijkertijd met de subsidieaanvraag (of 
eerder) indienen. Dien daarom uw aanvraag tijdig in en neem bij twijfel of vragen contact 
op met de gemeente; 

o Op basis van de aanvraag om instandhoudingssubsidie, krijgt u – na advies van de 
gemeentelijke monumentencommissie - van de gemeente een subsidiebeschikking; 

o U mag pas beginnen met de werkzaamheden, wanneer u een omgevingsvergunning heeft 

(als dat nodig is) en/of u de subsidiebeschikking heeft ontvangen.  
o Zorg ervoor dat de bedrijven/personen die u inschakelt voor de werkzaamheden, bekend 

zijn met de uitvoeringsvoorwaarden en de werkzaamheden conform deze voorwaarden 
uitvoeren; 

o Houd tijdens de uitvoering een goede financiële verantwoording bij. Zorg voor geldige 
rekeningen en betaalbewijzen; 

o Zodra de werkzaamheden zijn afgerond, meldt u dit bij de gemeente. Het is belangrijk dat 

u de eindafrekening en betalingsbewijzen aanlevert. Daarnaast zijn foto’s van de 
uitgevoerde werkzaamheden van belang voor een spoedige afhandeling van de 
subsidievaststelling. Na goedkeuring van de eindafrekening met betalingsbewijzen en foto’s 
van de uitvoering zal de uitbetaling van de subsidie plaatsvinden; 

o Voor de instandhoudingswerkzaamheden aan gemeentelijke monumenten kent de 
gemeente 25% van de subsidiabele kosten subsidie toe met een maximum van € 5.000,-- 

per jaar. (Naast de gemeentelijke subsidie, kan de gemeente ook een aanvullende 
provinciale subsidie verlenen. De mogelijkheid hiervoor is nog afhankelijk van het 
eventueel beschikbaar stellen van een budget vanuit de provincie – bekendmaking daarvan 
wordt het 1e kwartaal van 2023 verwacht).   

o Voor de instandhoudingswerkzaamheden aan maalvaardige molens kent de gemeente 25% 
van de subsidiabele kosten subsidie toe met een maximum van € 1.700,-- per jaar.  

 

  

http://www.monumentenwacht-gld.nl/


 

 

 
 
 
 

Voor een snelle afhandeling dient u de volgende stukken toe te voegen: 

- Een aannemersbegroting van de voorgenomen werkzaamheden. Deze moet uitgesplitst zijn 
naar aantallen, eenheden, normen, uren, materialen, materieel en evt. onderaannemers. 

- Beschrijving van de toe te passen materialen, kwaliteit van de materialen, kleurgebruik, 
applicatiemethode en werkwijze (werkomschrijving van de uit te voeren werkzaamheden, 

aangevuld - ter verduidelijking - met foto’s van de bestaande situatie). 
- Als sprake is van schilderwerk met een andere kleur, voeg dan een overzicht van de 

nieuwe kleuren bij. Daarnaast ontvangen wij graag een onderbouwing, voor het 
voorgestelde kleurgebruik, met een kleuronderzoek naar aanwezige verflagen en/of 
historisch beeldmateriaal. Als er geen oude verflagen meer zijn, omdat oude verflagen 
ontbreken, zouden relevante referenties uit de omgeving kunnen dienen als onderbouwing. 
Let op: Voor het wijzigen van kleur is een omgevingsvergunning nodig.  

- Bij herstel van pleisterwerk of schilderwerk op steenachtige ondergronden, is een 
onderzoek naar de samenstelling van de ondergrond, de mogelijke belasting daarvan door 

vocht en zouten en het aanwezige pleistersysteem noodzakelijk. Het toe te passen pleister- 
en verfsysteem is afgestemd op het genoemd onderzoek. 

- Bij ingrijpender herstel, werkzaamheden die het reguliere onderhoud te boven gaan, kan 
het noodzakelijk zijn om een inspectierapport en/of tekeningen van de bestaande en 
nieuwe toestand en details te leveren. Neemt u bij twijfel daarover contact op met de 

gemeente. 



 

 

 
 

Subsidieaanvraagformulier voor duurzaam in stand houden van 

cultuurhistorische waarden - 2023 
 
Gegevens aanvrager 

Naam    : ___________________________________________________________ 

Adres    : ___________________________________________________________ 

Postcode   : ___________________________________________________________ 

E-mail    : ___________________________________________________________ 
               (o.a. voor het digitaal ontvangen van de subsidiebeschikkingen). 

Telefoonnummer  : ___________________________________________________________ 

IBAN nummer   : ___________________________________________________________ 
      (voor de uitbetaling van het subsidiebedrag).     

 
Bent u eigenaar van het monument? 
0 ja 
0 nee 
 
Zo nee, bent u gemachtigd door de eigenaar om als vertegenwoordiger op te treden? 
(Bewijsstuk machtiging meezenden.) 
0 ja 
0 nee 
 
Gegevens monument 

(evt.) naam monument   : ___________________________________________________________ 

Adres    : ___________________________________________________________ 

Postcode / Plaats  : ___________________________________________________________ 

Gebouw type   : ___________________________________________________________ 

Type monument   : gemeentelijk monument / molen  

     

Gegevens werkzaamheden 

Geef aan op welk onderdeel van het monument uw aanvraag betrekking heeft en geef een omschrijving 
van de geplande instandhoudingswerkzaamheden: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Wat is de planning van de start van de instandhoudingswerkzaamheden: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
Is of wordt voor deze instandhoudingswerkzaamheden ook subsidie via een andere regeling aangevraagd 
(molens)? 
 0 ja, regeling: ____________________________________________________ jaar ______ 
 0 nee 
  

 
Heeft u voor de werkzaamheden een omgevingsvergunning aangevraagd? 
 0 ja, d.d. __________ 
 0 nee, reden: _________________________________________________________________ 

 



 

 

 
 

 
 
 

U dient de volgende gegevens bij de aanvraag toe te voegen: 

 
- een gespecificeerde begroting van de kosten, waarin uitgesplitst aantallen, eenheden, normen, 

uren, materialen, materieel en – indien van toepassing - onderaannemers; 
- een werkomschrijving van de uit te voeren werkzaamheden, aangevuld - ter verduidelijking - 

met foto’s van de bestaande situatie; 
- indien van toepassing: tekeningen (schaal 1:100) waarop zowel de bestaande als de nieuw te 

maken toestand van het monument staan; 
- indien van toepassing: detailtekeningen (schaal 1:5) waarop zowel de bestaande als de nieuw te 

maken onderdelen staan; 
- indien van toepassing een overzicht met onderbouwing van het voorgestelde kleurgebruik; 
- indien van toepassing een onderzoek naar de vocht- en zoutbelasting van de ondergrond en een 

advies voor het toe te passen pleister- en verfsysteem op steenachtige ondergronden; 

- naam en adres van de aannemer(s)/ uitvoerende bedrijven; 
- onderbouwing van de noodzakelijke instandhoudingswerkzaamheden, bijvoorbeeld aan de hand 

van een recent inspectierapport (van de Monumentenwacht Gelderland of een andere 
onafhankelijke deskundige). Uit dit rapport moet de staat van onderhoud blijken en welke 
werkzaamheden noodzakelijk zijn om het object in goede staat te houden c.q. terug te brengen. 

 
 

Ruimte voor vragen of opmerkingen: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Totaal aantal bijlagen : ___________________ 

Ondergetekende verklaart de intentie te hebben dit monument te onderhouden, nadat de 
instandhoudingswerkzaamheden zijn uitgevoerd en de subsidie is verleend. 

 

Plaats _________________________________ datum ______________2023 

 

 

Handtekening aanvrager __________________________________________________ 


