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Aanvraagformulier  
Subsidieregeling Daken Fryske Pleatsen 

 
 
Formulier retour sturen naar:  Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân 
     T.a.v. afdeling Subsidies 

Postbus 20120  
     8900 HM  LEEUWARDEN 
 
Bezoekadres:    Provincie Fryslân, 

Tweebaksmarkt 52 
8911 KZ LEEUWARDEN    

 
Contactgegevens:   Klantcontactcentrum 
     Telefoon: (058) 292 59 25 
     E-mail: provincie@fryslan.frl 
 
 
U kunt de aanvraag, via de post of bij de balie van het provinciehuis indienen vanaf 28 juni 2022. Wij 
dienen het aanvraagformulier uiterlijk 7 juli 2022 te hebben ontvangen. Het besluit op de 
subsidieaanvraag wordt maximaal 13 weken na ontvangst van een volledige aanvraag genomen. 
 
Let op! 
-  Om in aanmerking te komen voor subsidie, dient de aanvraag te voldoen aan de 
 voorwaarden zoals opgenomen in de Subsidieregeling Daken Fryske Pleatsen en de 
 Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013. 
 
- Vul het aanvraagformulier volledig in, onderteken het en voeg de bijlagen toe (zie onder C). 

Alleen dan kunnen wij uw aanvraag in behandeling nemen. Bij een onvolledige aanvraag 
vragen wij u om aanvullende informatie. De datum waarop de aanvraag volledig is, geldt als 
datum van binnenkomst. 

 
-  Het aanvraagformulier moet ondertekend worden door iemand die daarvoor gemachtigd is.  
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BELANGRIJKE BASISGEGEVENS 

A. Algemene gegevens 
A1. Gegevens aanvrager 

Wat is de juridische vorm van de 
aanvrager? 

 
 

 Particulier (Natuurlijke persoon) 
 

  Rechtspersoon, te weten NV / BV/ VOF / Stichting / 
Maatschap / Vereniging 
(Doorhalen wat niet van toepassing is) 
 

 Anders…       

Betreft het gebouw het 
hoofdgebouw van een boerderij? 

 Ja 
 

 Nee 

Bent u eigenaar van de boerderij? 
.  

 Ja 
 

 Nee, dan komt u helaas niet voor subsidie in aanmerking 

Bent u een agrarische 
onderneming? 

 Ja 
 

 Nee 

Naam aanvrager:       
Postbus of straat en nummer:       

Postcode:       Plaats:       
Telefoonnummer:       

E-mailadres:       
Website:       

 A.2 Gegevens contactpersoon of gemachtigde 
Wordt aanvrager voor deze 

aanvraag vertegenwoordigd 
door een gemachtigde? 

 Nee 
(Vul hieronder de gegevens in) 

 Ja  
(Vul hieronder de gegevens in) 

 Contactpersoon Gemachtigde 

Naam en voorletters:             
Telefoonnummer:             

E-mailadres:             

  
Voeg een ondertekende machtiging bij 
deze aanvraag 

A.3 Overige gegevens aanvrager  
Is de aanvrager ingeschreven bij de 

Kamer van Koophandel? 
 Nee 
 Ja, voeg KvK uittreksel toe als bijlage 

A.4 Bankgegevens aanvrager 
 

Bankrekeningnummer (IBAN): 
      

Tenaamstelling rekening:       
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B PROJECTGEGEVENS  
B.1 Gegevens project                                                                                         
1 

Locatie en boerderijnaam waar het 
project wordt uitgevoerd: 

 
      
 

 
 
 
 
2 

Welke subsidie vraagt u aan? 
 
 
Meerdere keuzes mogelijk 

 Voor een traditioneel dak van dakpannen op het 
hoofdgebouw van een boerderij 
 

 Voor riet op het hoofdgebouw van een boerderij 
 

 Voor een traditioneel uilenbord bij een boerderij  
3 Gaat uw aanvraag om restauratie of 

reconstructie? 

 Restauratie 
 

 Reconstructie 
 
 
 
 
 
4 

Uw boerderij heeft de volgende 
juridische status: 

 Rijksmonument 
 

 Gemeentelijk monument 
 

 Aanwijzing als karakteristiek in een 
bestemmingsplan of omgevingsplan met een 
bijbehorende verbodsregeling voor sloop 
 

 Geen van bovenstaande 
Dan wordt uw aanvraag geweigerd op grond van artikel 10, onder c. 

5 In hoeverre is er sprake van technische 
urgentie?   
Op grond van de criteria die door de 
Monumentenwacht gehanteerd worden in het 
Inspectie Handboek 

 Slecht 
 Matig 
 Redelijk 
 Goed 

6 

Welke functie heeft uw boerderij op dit 
moment? 

 Agrarisch gebruik 
 

 Boerderij met een niet agrarische hoofdfunctie 
anders dan wonen  
 

 Boerderij met meerdere wooneenheden 
 

 Boerderij niet agrarisch gebruik met een enkele 
wooneenheid 
U dient één van deze opties te kiezen 

7 
Wordt er in geval van dakbedekking 
tenminste één volledig dakvlak 
gerestaureerd of gereconstrueerd?  

 Ja, licht toe in volgende vraag. 
 

 Nee, dan komt u helaas niet voor subsidie in 
aanmerking 

 Nvt bij alleen een uilenbord 
8 Korte omschrijving welke activiteiten u 

gaat uitvoeren en om hoeveel dakvlakken 
het gaat: 

 
      
 

9 
Gaat u de werkzaamheden zelf 
uitvoeren? 

 Nee 
 Ja/Deels, dan zijn de kosten die u maakt voor de 

materialen wel subsidiabel maar die uren niet. 
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10 Heeft u voor het dakvlak of uilenbord van 
deze boerderij eerder subsidie ontvangen 
of aangevraagd? 

 Ja, namelijk:       
 

 Nee 
B.2 Aanvullende projectgegevens 

1. 

Geplande startdatum 
(Vul hier de datum in waarop de 
projectactiviteiten worden gestart 
en de eerste kosten zijn/worden 
gemaakt.) 

 

…………- ..……..-…………..    

 
Er mag nog niet begonnen zijn met de werkzaamheden. Er moet voorafgaand aan 
de uitvoering een schouw worden gedaan door de provincie. Kosten gemaakt voor 
indiening subsidieaanvraag zijn niet subsidiabel.    

2. 

Geplande einddatum 
(Vul hier de datum in waarop het 
project naar verwachting gereed 
is en waarna geen (subsidiabele) 
kosten meer worden gemaakt en 
betaald voor het project). 

 

…………- ..……..-…………..         

 

 

3. 

Zijn er voor dit project 
vergunningen vereist?  
Subsidie wordt onder opschortende 
voorwaarde verstrekt indien 
vergunningen nog niet zijn verkregen. 

 Ja, namelijk       

 

 Nee 

B Financiële gegevens 

1. Wat zijn de totale kosten van uw project? 

 

 
Manuren van de aannemer zijn wel subsidiabel.  

 
€                             incl./excl. BTW 
                                     Doorhalen wat van toepassing is 

     
Vul hier de totale projectkosten in. Indien u de BTW kosten 
van uw project kunt verrekenen en/of compenseren moet u 
de totale kosten van uw project excl. BTW vermelden. Uw 
belastingadviseur kan u hier meer over vertellen.    

2. Gevraagde subsidiebedrag: 

De subsidiabele kosten bedragen max. 50% van de 
subsidiabele kosten zoals bepaalt in artikel 8 van de 
regeling. 

 
€        
   
 
De subsidie bedraagt maximaal € 24.999,- per boerderij. 
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C. VERPLICHTE BIJLAGEN 
Verplichte bijlagen: Toegevoegd? 

Ja N.v.t. 

1. 

Uitgewerkte offerte(s) van de aannemer(s) of  
gespecificeerde begroting van uitsluitend de materiaalkosten in geval 
van zelfwerkzaamheid. 
 
Uit de offerte blijkt duidelijk de kostenopbouw naar uren, hoeveelheden en 
materialen. Bij rietdekken ook spreidriet specificeren, bij dakpannen het type pan 
en afwerking specificeren en bij uilenborden het materiaal specificeren.  

  

2 
Foto’s van buitenkant van de boerderij, waaruit de technische toestand 
van het dak blijkt    

3 
Een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel 
(Niet ouder dan 3 maanden) 

  

4 

Machtiging (indien van toepassing) 
(Indien u een medewerker of een derde machtigt om namens uw rechtspersoon 
de subsidieaanvraag in te dienen, dient de hiervoor bijgevoegde machtiging ook 
rechtsgeldig te zijn ondertekend) 
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D. VERKLARING 

 
Ondergetekende verklaart: 
 
 Alle gegevens in het aanvraagformulier en de bijlagen naar waarheid te hebben ingevuld; 
 Zich te houden aan de voorwaarden en verplichtingen, zoals bepaald in de desbetreffende 

subsidieregelingen, alsmede overige wettelijke regelingen die op de uitvoering van het 
project van toepassing zijn; 

 Er van op de hoogte te zijn dat de aanvrager c.q. subsidieontvanger zelf verantwoordelijk 
is en blijft voor het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen en dat schade 
voortvloeiend uit het niet verkrijgen daarvan voor rekening is van de aanvrager; 

 Bereid te zijn alle gewenste informatie te verschaffen aan functionarissen die door de 
subsidieverstrekker daartoe zijn aangewezen; 

 Niet in surseance van betaling of in staat van faillissement te zijn. 
 

E. ONDERTEKENING 

 
Let op! Indien uit de gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat de bestuurders van de rechtspersoon niet zelfstandig, 
maar slechts gezamenlijk bevoegd zijn om de rechtspersoon te vertegenwoordigen, dienen meerdere bestuurders het 
aanvraagformulier gezamenlijk te ondertekenen. Uit de statuten blijkt door welke bestuurders gezamenlijk ondertekend 
moet worden. 
 
Aldus naar waarheid ingevuld en rechtsgeldig ondertekend 
 
 
Naam: ………………………………………………. Datum: …………………………………………………………….. 
 
 
Plaats: ………………………………………………. Handtekening: ………………………………………………….. 
 
 
Indien gezamenlijk bevoegd, handtekeningen van bestuurders 
 
 
Naam:  ………………………………………………..  Handtekening: …………………………………………………….  
 
 
Naam:  ………………………………………………..  Handtekening: …………………………………………………….  
 
 
Naam:  ………………………………………………..  Handtekening: …………………………………………………….  
 
 
Naam:  ………………………………………………..  Handtekening: …………………………………………………….  
 
 
 
Controleer voordat u de aanvraag indient nog een keer of alle vragen op het formulier goed en duidelijk zijn ingevuld en 
of de bijgevoegde begroting aan de gestelde eisen voldoet. Zitten alle verplichte bijlagen erbij?  


