
 

 

 

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

Onderdeel kavelruilproces 

 

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. 

 

Bent u gemachtigd om namens de betrokkenen bij de kavelruil subsidie aan te vragen? 

  ja 

  nee 

 

Zo nee, wie is de gemachtigde of coördinator van de kavelruil? 

Naam:   …………………………………………………………………………………… 

Adres:   …………………………………………………………………………………… 

Telefoon:  …………………………………………………………………………………… 

Voeg een machtiging toe waaruit blijkt dat de betrokken grondeigenaren en –gebruikers instemmen 

met de subsidieaanvraag.  

 

 

Korte schets van het project 

Voor de beoordeling van het project hanteert de gemeente primair het ruilplan dat als verplichte 

bijlage bij de aanvraag moet worden gevoegd. Geef s.v.p. hieronder een korte samenvatting van de 

kenmerken van het project. 

 

Betrokken oppervlakte en grondgebruikers 

Oppervlakte betrokken in de kavelruil: .... ha 

- oppervlakte binnen het werkingsgebied van de regeling: .... ha  

- oppervlakte buiten het werkingsgebied van de regeling: .... ha  

 

Aantal eigenaren / grondgebruikers betrokken in de kavelruil: .................................................... 

- aantal binnen het werkingsgebied van de regeling: ................................................................. 

- aantal grondgebonden rundveebedrijven binnen het werkgebied: ............................................. 

- aantal buiten het werkingsgebied van de regeling: .................................................................. 

 

Als er gronden buiten het werkingsgebied van de regeling zijn betrokken, tot welke gemeente(n) 

behoren deze dan?  .............................................................................................................. 
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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 

 

Samenwerking met andere partijen 

Werkt u bij het project samen met een andere partij of instelling? 

  nee 

  ja, met de St. Kavelruil Zuid-Holland, c.q. met kavelruilcoördinator Stan Gloudemans 

  ja, met een andere partij, te weten: ...................................................................... 

 

Maatschappelijke baten van het project 

Kruis aan op welke terreinen het project baten oplevert: 

  kostenbesparing grondgebonden rundveehouderij 

  behoud en/of versterking landschappelijke kwaliteit 

  bevordering weidegang rundvee 

  versterking natuurkwaliteit (bijv. weidevogels) 

  versterking cultuurhistorische kwaliteit 

  verhoging recreatieve betekenis (belevingswaarde, toegankelijkheid, medegebruik, etc.) 

  lagere milieubelasting (minder CO2-uitstoot door afname landbouwtransport) 

  verbetering verkeersveiligheid (minder landbouwverkeer over openbare weg) 

  bijdrage aan waterdoelen Midden-Delfland 

 

Kostenbegroting 

Als het ruilplan niet voorziet in een gedetailleerde begroting, moet deze als verplichte bijlage worden 

toegevoegd aan de aanvraag. In de begroting moet eventueel verschuldigde BTW expliciet worden 

vermeld. Maak in de begroting een onderscheid in minimaal de volgende kostenposten: 

- kosten taxateur 

- kosten notaris 

- legeskosten gemeente 

- kosten Kadaster.  

 

Let wel: dit aanvraagformulier is alleen bedoeld voor het procesdeel van de kavelruil. Voor 

kavelaanvaardingswerken dient een apart formulier te worden ingevuld.  

 

Totale begrote kosten: € ................................. 
Subsidiabele kosten: € .................................... 
Gevraagde subsidie: € .................................... 
 

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.  

 

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

  nee 

  ja 

Zo ja, beschrijf aan welke partijen een bijdrage is gevaagd, 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 
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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  

  machtiging betrokken grondgebruikers tot indienen 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 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/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 

bij 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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