Bijlage 1
aanvraagformulier

Bijlagen behorende bij het in artikel 52 bedoelde

Algemeen:
a. Ondertekende machtiging van eigenaar waarin deze verklaart dat de aanvrager namens
hem/haar handelt, indien eigenaar en aanvrager verschillende rechtspersonen zijn
b. Door de eigenaar ondertekende Verklaring De-Minimissteun
c. Kopie aanduiding beeldbepalend of karakteristiek volgens geldende bestemmingsplan (zie
onder B. Gegevens object en werkzaamheden).
d. Verklaring van de gemeente dat het object uit het Monumenten Inventarisatie Project van
cultuurhistorische waarde is
e. Gespecificeerd overzicht van de werkzaamheden die zijn uitgevoerd of in uitvoering zijn.
f. Het instandhoudingsplan met en behorende bij de aanvraag BRIM-subsidie dat is
ingediend vóór 1 mei 2012 (zie onder I. Financiële gegevens).
Restauratie met of zonder herbestemming
a. Indien rijksmonument waarvoor BRIM-aanvraag is ingediend: kopie aangeleverde
documenten voor de BRIM-aanvraag.
b. Indien rijksmonument zonder BRIM-aanvraag, zie lijst onder e.
c. Indien gemeentelijk momument met herbestemming, zie lijst onder e.
d. Indien MIP-object, beeldbepalend of karakteristiek object volgens het geldende
bestemmingsplan, zie lijst onder e.
e. lijst:
1e restauratieplan, transformatieplan of instandhoudingsplan voor zes jaren.
2e bestek, incl. eventuele memories van toelichting op aanwijs, staat van wijziging en
aanvulling.
3e architectenbegroting, indien er sprake is van ingrijpend herstel en/of wijziging.
4e per onderdeel in uren en materialen gespecificeerde offerte aannemer (indien bekend).
f. Indien restauratie met herbestemming: rapport van de bouwhistorische verkenning.
g. Indien restauratie met herbestemming en vergunningplicht Monumentenwet: kopie van
aanvraag of van verleende omgevingsvergunning met inbegrip van een plantekening
bestaande en gewijzigde situatie.
Onderhoud molens (rijksmonument)
a. Kopie van de subsidiebeschikking van de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed.
b. Voor zover van toepassing: kopie van de berekening van de subsidiabele
restauratiekosten door de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed.
Restauratie en onderhoud gemeentelijk monument
a. De omschrijving uit het gemeentelijke monumentenregister.
b. Kopie aangeleverde documenten aanvraag gemeentesubsidie.
c. Kopie subsidiebeschikking van de gemeente waarin het object is gelegen.
d. Kopie berekening van de subsidiabele restauratiekosten door de gemeente.
Bouwhistorisch onderzoek
a. Plan voor het bouwhistorisch onderzoek.
b. Gespecificeerde offerte bouwhistorisch onderzoek.

