Planontwikkelingssubsidie

‘privaat vastgoed regelingen Coevorden 2021 - 2023’

Vooraf
Lees eerst de Algemene Subsidie Verordening (ASV).
Parafering
Alle ondertekenaars moeten op elke bladzijde hun
handtekening zetten.
Wanneer u voor uitleg te weinig ruimte heeft,
schrijf deze dan op een apart vel papier. Zet ook uw
handtekening(en) op deze losse vellen/bijlagen.
Eisen voor een complete aanvraag
Gezien de voorrangsregels slaan wij het ingediende

formulier op datum op. U kunt de voorrangsregels
vinden in de wijziging van het ASV 2016 (10e
wijziging). Wij informeren u via e mail of post als u
het formulier niet compleet ingevuld heeft en/of
als er vereiste bijlagen ontbreken. U krijgt daarna 4
weken de tijd om de aanvraag compleet te maken.
Gebeurt dat niet, dan kan het zo zijn dat wij de
aanvraag niet in behandeling nemen.
Betaling
Als u in aanmerking komt voor subsidie dan moet
u schriftelijk een bank- of gironummer doorgeven.
De subsidie kunnen wij in geval van cedering

ook direct naar uw geldverstrekker (bijvoorbeeld
de bank) overmaken. U moet dan een verklaring
tekenen en deze zelf bij de gemeente inleveren of
door uw geldverstrekker laten inleveren. De medeeigenaren, zakelijk gerechtigden op de winkelruimte
of medeondernemers moeten deze verklaring ook
ondertekenen.
Overig
Vragen die niet van toepassing zijn voor u kunt u
beantwoorden met: N.V.T.

1. Persoonsgegevens
Naam aanvrager/eigenaar

Naam gemachtigde

Geboorteplaats

Geboortedatum

Adres (straatnaam/huisnummer)

Postcode

Telefoon

Telefoon mobiel

E-mail

Rekeningnummer

Plaats

2. Correspondentieadres: Alleen invullen wanneer anders dan vraag 1
Adres (straatnaam/huisnummer)

Postcode

Plaats

3. Wat is het adres van het vastgoed waarvoor u subsidie aanvraagt?
Adres (straatnaam/huisnummer)

Postcode

Plaats

Kadastraal nummer perceel

4. Bezit / functie
a. Bezit u de gronden en opstallen volledig?

Ja

NEE *

b. Zo niet, kunt u zeggen waarom u denkt dat u in aanmerking komt voor subsidie?

1

2

3

c. Als u de gronden en opstallen niet volledig in bezit heeft, wat zijn de contactgegevens van de eigenaar?
Naam

Adres (straatnaam/huisnummer)

Postcode

Telefoon

Telefoon mobiel

Plaats

E-mail

d. Worden de gronden met opstallen verkocht na de bouwwerkzaamheden?

Ja

NEE

e. Voor welke functie gaat u het gebouw in gebruik nemen of geven na de aanpassing?

5. Investering bij planontwikkelingssubsidie
Geef een omschrijving van de
werkzaamheden die u wilt doen
aan het gebouw waarvoor u
een subsidie aanvraagt:

6. Kosten waarvoor u mogelijk subsidie krijgt
Welke kosten denkt u te maken bij
het gebouw waarvoor u subsidie
aanvraagt?

Omschrijving werkzaamheden

Ingeschat bedrag

Voeg een bijlage met kostenposten
toe als de tabel hiernaast niet
voldoende ruimte biedt.

Totaalbedrag
Zijn de kosten definitief of nog een inschatting?

definitief

inschatting

Als de kosten definitief zijn, stuur dan de bewijzen voor de werkelijk gemaakte kosten mee. Zie ‘verplichte bijlagen’.

7. Datum bouwwerkzaamheden (als al bekend)
a. Op welke datum gaat u starten met bouwen?

b. Op welke datum verwacht u klaar te zijn?

1

2

3

8. Handtekening
Ingevuld op

te

Aantal bijlagen bij deze aanvraag

De aanvrager, genaamd

verklaart:
a. de bovengenoemde vragen naar waarheid te hebben ingevuld;
b. kennis te hebben van de wijziging Uitvoeringsbesluit ASV Coevorden, en in te stemmen met de daarin genoemde voorwaarden;
De aanvrager		

De eigenaar (alleen als aanvrager níet eigenaar is)

Verklaring mede-eigenaren, (bijlage 1)
Alle mede-eigenaren gaan akkoord met de ingediende aanvraag. Zij stemmen in met de regels voor de regelingen Privaat Vastgoed
Coevorden en de daarin genoemde voorwaarden. Gebruik eventueel een extra blad wanneer er meer dan drie ondertekenaars zijn.
Naam mede-eigenaren		

Handtekening

Naam mede-eigenaren		

Handtekening

Naam mede-eigenaren		

Handtekening

Verplichte bijlagen
Bijlage 1: Lijst van eigenaren. Als er meer eigenaren van het gebouw zijn dan moet een lijst van personen worden bijgevoegd.
Zij moeten de aanvraag ook ondertekenen.
Bijlage 2: Kopie identiteitsbewijs ondertekenaars
Bijlage 3: Plan ontwikkelingsplan (schetsplan en/of haalbaarheidsonderzoek)
Bijlage 4: De-minimisverklaring. Deze verklaring moet bewijzen dat u in de afgelopen drie belastingjaren niet meer dan € 200.000
aan steun van overheidsorganen heeft ontvangen
Bijlage 5: Een inschrijvingsbewijs van de Kamer van Koophandel (indien van toepassing)

Er zijn verschillende mogelijkheden om het formulier op te sturen
• Scan het formulier en de bijlagen (of maak foto’s) en stuur naar info@coevorden.nl.
• Stuur het formulier en de bijlagen per post naar: Postbus 2, 7740 AA Coevorden t.n.v. team Economie

Print

dit formulier

1

2

3

