
 

 

 

Aanvraagformulier subsidieregeling ‘Verkavelen voor een landschap 
met kwaliteit - Midden-Delfland 2019-2022’ 

Onderdeel kavelaanvaardingswerken 

 

Kenmerk gemeente  (door gemeente invullen) 

 

Gegevens aanvrager: 

Naam aanvrager  ……………………………………………………………………………………………………. 

Correspondentieadres   ……………………………………………………………………………………………………. 

Postcode en plaats  ……………………………………………………………………………………………………. 

Telefoon   ……………………………………………………………………………………………………. 

E-mail    ……………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Is de aanvrager ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? 

  ja 

  nee 

Zo ja, voeg een recent uittreksel uit het Handelsregister als bijlage toe. 

 

Valt het bedrijf onder de definitie van het Midden- en Kleinbedrijf (MKB)? 

  ja 

  nee 

 

Wordt deze aanvraag ingediend door een gemachtigde van de begunstigde? 

  ja 

  nee 

Zo ja, voeg een machtiging toe waaruit blijkt dat de betrokken grondeigenaar of –gebruiker instemt 

met de subsidieaanvraag.  

 

 

Korte schets van het project 

Naam en locatie kavelruilproject: ............................................................................................ 

 

Stand van zaken activiteiten 

Wanneer starten de werkzaamheden? ...................................................................................... 

Wanneer zijn de laatste werkzaamheden voorzien? .................................................................... 

Is de notariële akte tot kavelruil al gepasseerd? 

  ja, en wel op (datum): ........................................ 

  nee 

 

Kostenbegroting 

Een gedetailleerde begroting moet als bijlage worden toegevoegd aan de aanvraag. In de begroting 

moet eventueel verschuldigde BTW expliciet worden vermeld. Neem in de begrotingsbijlage minimaal 

de volgende kostenposten op: 

- de structuur / vorm van de toegedeelde kavels; 

- de maaiveldsligging / het profiel van het land; 

- de ontsluiting van de kavels; 

- de waterhuishouding van de kavels; 

- de kwaliteit van de grasmat, c.q. het gewas.  

 

Let wel: dit aanvraagformulier gaat alleen over kavelaanvaardingswerken. Voor het (administratieve) 

proces van de kavelruil is een apart subsidieformulier beschikbaar.  
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Totale begrote kosten: € .... 

Subsidiabele kosten: € .... 

Gevraagde subsidie: € .... 

Eigen bijdrage van de aanvrager: € .... 

Heeft u offertes opgevraagd voor de uitvoering van (onderdelen van) het project? 

  nee 

  ja 

Zo ja, voeg de offertes als bijlage bij de aanvraag, voor zover ze niet zijn opgenomen in het ruilplan. 

 

Heeft u de (eventueel) benodigde vergunningen om de kavelaanvaardingswerken uit te voeren? 

  ja 

  nee 

  niet van toepassing  

 

Is er sprake van subsidies en/of sponsorbijdrage van derden? 

  nee 

  ja 

Zo ja, beschrijf aan welke partijen een bijdrage is gevraagd, welke omvang deze bijdrage heeft en of 

deze al is toegezegd.............................................................................. 

 

Kan eventueel verschuldigde BTW fiscaal worden verrekend of worden gecompenseerd uit een fonds? 

  ja 

  nee 

 

 

Bijlagen 

Bij dit formulier zijn de volgende bijlagen gevoegd (de met * aangeduide bijlagen zijn verplicht): 

  kavelruilplan* 

  begrotingen en offertes (voor zover niet opgenomen in het kavelruilplan)* 

  kaart met de ligging van de betrokken percelen (voor zover niet opgenomen in het kavelruilplan)* 

  uittreksel Kamer van Koophandel 

  MKB-verklaring 

  machtiging van de betrokken grondgebruiker tot subsidieaanvraag 

  overig, namelijk: .................................................................................................... 

  

 

Uitbetaling subsidie 

De subsidie wordt uitbetaald in het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin een ontvankelijke 

gereedmelding is ingediend. Als aan de voorwaarden van de subsidieregeling is voldaan, kunt u een 

voorschot aanvragen door onderstaande gegevens in te vullen. 

 Ondergetekende vraagt een voorschot van 80% van de berekende subsidie. Het restant van de 

subsidie wordt uitgekeerd na gereedmelding en definitieve vaststelling van de subsidie. Uitbetaling op 

bankrekening: 

 

IBAN ……………………………………………………… ten name van …………………………………………………………………  

 

 

Ondertekening 

Ondergetekende verklaart: 

 dat hij deze aanvraag volledig en naar waarheid heeft ingevuld; 

 dat hij op de hoogte is van, en zich zal houden aan, de voorwaarden en verplichtingen van de 

Subsidieregeling “Verkavelen voor een landschap met kwaliteit – Midden-Delfland 2019-2022”, en 

van eventuele andere wettelijke regelingen die op het project van toepassing zijn; 

 dat hij niet langs andere wegen overheidssubsidie verkrijgt voor dezelfde werken; 

 dat hij ervan op de hoogte is dat hij zelf verantwoordelijk is voor het verkrijgen van eventueel 

benodigde vergunningen voor het project en voor eventuele schade voortvloeiend uit het niet 

(tijdig) verkrijgen daarvan; 

 dat hij op de hoogte is van de regels rondom staatssteun en aanbesteding van werken;    
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 dat hij/zij zich niet in surseance van betaling of in staat van faillissement bevindt; 

 dat niet de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem/haar van toepassing is verklaard 

of dat daartoe een verzoek bij de rechtbank is ingediend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------  ------------------------------------------------ 

(datum en plaats)     (handtekening aanvrager) 

 

 

Voor inhoudelijke vragen over uw subsidieaanvraag kunt u terecht bij de gemeente Midden-Delfland, 

Kees Boks (kboks@middendelfland.nl) of (015)-380 4111. 

 

Dit formulier kan digitaal worden ingediend via post@middendelfland.nl of per post naar: Gemeente 

Midden-Delfland, Postbus 1, 2636 ZG Schipluiden. 
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