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Hoofdstuk 3 Herbestemmen karakteristieke boerderijen 
 

 

Aanvraagformulier  
Subsidieregeling herbestemmen bestaande gebouwen naar zelfstandige woonruimte, 

Hoofdstuk 3 Herbestemmen karakteristieke boerderijen  
 

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:   Klantencontactcentrum provincie Fryslân 
     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 1 juli 2022. Wij 
dienen het aanvraagformulier uiterlijk 24 december 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 herbestemmen bestaande gebouwen naar zelfstandige 
woonruimte en de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013. 

 
- Het aanvraagformulier dient volledig ingevuld te zijn en rechtsgeldig te zijn ondertekend. De 

verplichte bijlagen die genoemd zijn in onderdeel E van dit aanvraagformulier moeten tevens 
met de aanvraag worden meegezonden.  Bij een onvolledig aanvraagformulier wordt 
aanvullende informatie opgevraagd.  

 
- Het is niet mogelijk meerdere subsidieaanvragen op één formulier in te dienen.  
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A. AANVRAGER 
A.1 Gegevens aanvrager 

Organisatievorm: 
 
 

☐ Privaatrechtelijk rechtspersoon 
☐ Publiekrechtelijk rechtspersoon 
☐ Kerkgenootschap 
☐ Natuurlijk persoon 

Rechtsvorm: 
(Indien van toepassing) 

☐ BV 
☐ NV 
☐ Stichting 
☐ Vereniging 
☐ Coöperatie 
☐ Anders, namelijk       

Bent u eigenaar van een 
karakteristieke boerderij? 

☐ Ja, gaat u naar de volgende vraag. 
☐ Nee, om in aanmerking voor subsidie te komen, kunt u geen 
gebruikmaken van dit aanvraagformulier. Gebruikt u het 
aanvraagformulier Herbestemmen binnen bestaand stedelijk gebied. 

Bent u eigenaar van de 
karakteristieke boerderij waarvoor 

u subsidie aanvraagt? 

☐ Ja (voeg een recent uittreksel uit het Kadaster toe dat niet ouder is 
dan één maand) 
 
☐ Nee, maar ik ben door de eigenaar gemachtigd een aanvraag 
te doen (voeg een rechtsgeldige machtiging toe waaruit blijkt dat de 
eigenaar u heeft gemachtigd een aanvraag te doen en voeg een recent 
uittreksel uit het Kadaster toe dat niet ouder is dan één maand) 
 
☐ Nee, dan moeten wij uw aanvraag weigeren.   
 

Naam aanvrager/organisatie:       
Postbus of straat en nummer:       

Postcode:       Plaats:       
Telefoonnummer:       

E-mailadres:       
 A.2 Gegevens contactpersoon of gemachtigde 

Wordt de aanvrager voor deze aanvraag vertegenwoordigd door 
een gemachtigde? 

 Ja  
(Vul hieronder de gegevens in) 

Contactpersoon Aanvrager/penvoerder  Gemachtigde 

Naam en voorletters:             
Functie:             

Telefoonnummer:             
E-mailadres:             

  
Voeg een ondertekende machtiging 
bij deze aanvraag 

A.3 Kamer van Koophandel gegevens eigena(a)r(en 
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Is de eigenaar ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel? 

☐ Nee 
☐ Ja (voeg een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel toe dat 
niet ouder is dan 3 maanden) 

A.4 Bankgegevens eigenaar 
Bankrekeningnummer (IBAN):       

Tenaamstelling rekening:       

A.5 Overige gegevens aanvrager(s) 
1. Heeft u voor de activiteit 

waarvoor u subsidie 
aanvraagt, of een gedeelte 
daarvan, al een andere 
subsidie aangevraagd bij of 
ontvangen van de provincie 
Fryslân of een andere 
organisatie? 

☐ Ja, u komt niet in aanmerking voor een prestatiesubsidie. 
☐ Nee 

B GEGEVENS PROJECT 
B. Gegevens project                                                                                          
 
1. Geplande startdatum: _ _ - _ _ - _ _ _ _ 

(Datum waarop wordt gestart met de feitelijke 
bouwwerkzaamheden ter verwezenlijking van het 
project waarvoor u een prestatiesubsidie aanvraagt) 

Geplande einddatum: _ _ - _ _ - _ _ _ _ (Datum dat het project waarvoor u een 
prestatiesubsidie aanvraagt, gereed is) 

Subsidie wordt geweigerd indien vóór ontvangst van de aanvraag reeds gestart is met de feitelijke 
bouwwerkzaamheden ter verwezenlijking van het project waarvoor prestatiesubsidie wordt aangevraagd.  
2. Beschrijving van de 

subsidiabele activiteit 
(het project) waarvoor u 
een prestatiesubsidie 
aanvraagt: 
 
 
 

 

  Geef een korte beschrijving van de werkzaamheden die in het kader van het 
project uitgevoerd zullen worden plus de huidige staat van het gebouw en 
het resultaat van de activiteiten. Benoem hierbij ook het bouwjaar van het 
gebouw en de huidige functie.  

3. Waar vinden de 
(project)activiteiten 
plaats? 

 

 

Noteer hier de volledige adresgegevens in Fryslân waar het project wordt 
uitgevoerd. Dit dient buiten de begrenzing van bestaand stedelijk gebied te 
zijn.  

4. Waar in het gebouw 
vinden de 
werkzaamheden plaats? 

 



Subsidieregeling herbestemmen bestaande gebouwen naar zelfstandige woonruimte, 
Hoofdstuk 3 Herbestemmen karakteristieke boerderijen 
 

5. Is het gebouw of het gedeelte daarvan 
waarvoor u subsidie aanvraagt op het 
moment van aanvraag aan te merken als 
zelfstandige woonruimte?  

 Ja, dan moeten wij uw aanvraag weigeren 

 

 Nee 

6. Geef hieronder aan of voldaan wordt aan de toetsingscriteria om voor een 
prestatiesubsidie in aanmerking te kunnen komen:  
Indien het antwoord op een van de onderstaande vragen ‘Nee’ is, komt u niet in 
aanmerking voor een prestatiesubsidie 

Ja Nee 

a 
het gedeelte van de karakteristiek boerderij waarin de subsidiabele activiteit 
wordt gerealiseerd, is op het moment van ontvangst van de aanvraag aan te 
merken als niet-woonruimte; 

  

b 
het daartoe bevoegde bestuursorgaan van de betreffende gemeente heeft 
schriftelijk verklaard bereid te zijn medewerking te verlenen aan de 
transformatie naar woonruimte; 

  

c 
u toont aan dat de voorgenomen activiteiten leiden tot de realisatie van 
zelfstandige woonruimte (in bijlage 3 project omschrijving)   

C. WETTELIJKE VEREISTEN 
C. Ruimtelijke plannen en vergunningen 
1. Zijn er (omgevings)vergunningen 

vereist om uw project te kunnen 
realiseren? 

 Nee 

 

Ja 
(voeg toe: een verklaring van de gemeente dat deze 
bereid is om aan vergunningverlening medewerking te 
verlenen) 

Vergunning  Naam verlenende 
instantie  

(Verwachte) Datum 
verlening  

                  
                  
   
2. Is er een wijziging van een vigerend 

ruimtelijk plan (bijv. bestemmingsplan) 
van de gemeente benodigd voor het 
uitvoeren van uw activiteit? 

 Ja, namelijk … 

 

 Nee 

3. Is de gemeente bereid hieraan mee te 
werken?  

 Ja, voeg een bewijs toe aan de aanvraag. 

 

 Nee 

D. FINANCIËLE GEGEVENS 
1. Totale projectkosten: €      

 

2. Hoeveel nieuwe zelfstandige 
woonruimten worden er gerealiseerd met 
uw project? 

      

3. Gevraagd prestatiesubsidiebedrag: 
 

€      
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Per project kan voor een nieuw te realiseren zelfstandige 
woonruimten een prestatiesubsidie worden verleend van 
€ 7.500, -, met een maximum van € 50.000, - per gebouw 

E. Verplichte bijlagen 
 Toegevoegd? 

Ja N.v.t. 

1. Foto’s van de huidige situatie van de binnen- en buitenkant van het gebouw, 
of het gedeelte daarvan, waarvoor subsidie wordt gevraagd. 
 

  

2. Bewijs Monumentaal of karakteristieke boerderij.   

3. Beschrijving van de toekomstige situatie.  
 

  

4. Projectplan met daarin een omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden 
voor de activiteit waarvoor subsidie wordt gevraagd. 
 

  

5. Tekeningen en/of plattegronden van de bestaande en toekomstige situatie 
van de karakteristieke boerderij, of het gedeelte daarvan, waarvoor subsidie 
wordt gevraagd.  

  

6. Bewijs van eigendom.  
Uittreksel kadaster van maximaal een maand oud.  

  

7. Verklaring dat gemeente bereid is om medewerking te verlenen aan de voor 
het project benodigde wijziging van een ruimtelijk plan en/of 
vergunningverlening.  

  

8. Eén of meer actuele uittreksels Kamer van Koophandel van de aanvragende 
eigenaar. 
Van toepassing indien de eigenaar in ingeschreven bij de KvK. Hiermee toont u aan dat 
de eigenaar (zelfstandig) bevoegd is de subsidie aan te vragen of de aanvrager te 
machtigen. 

  

9. Kopie statuten 
 
Indien uit het onder 7 bedoelde uittreksel blijkt dat de eigenaar niet zelfstandig bevoegd 
is, moet tevens een afschrift van de statuten worden overgelegd waaruit kan worden 
afgeleid of de aanvraag rechtsgeldig is ondertekend, of de gemachtigde rechtsgeldig is 
gemachtigd, door de gezamenlijk bevoegde bestuurders.    

  

10. De-minimisverklaring (A.5) 
 
Ingevulde de-minimisverklaring  
Subsidie wordt slechts verstrekt voor zover dit mogelijk is met toepassing van de de-
minimisverordening. De overheidssteun mag in dat geval maximaal € 200.000 bedragen over een 
periode van drie belastingjaren.  
Door het invullen van deze de-minimisverklaring verklaart de aanvrager dat de totale 
overheidssteun onder dit bedrag blijft.  
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F. 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; 

 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; 
 Er kennis van te hebben genomen dat in geval van (vermoeden van) onregelmatigheid en/of 

fraude in alle gevallen aangifte zal worden gedaan. 
 

G. ONDERTEKENING 
 
Let op! Uit de statuten blijkt door welke bestuurder(s) (gezamenlijk) ondertekend moet worden. 
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.  
 
Aldus naar waarheid ingevuld en rechtsgeldig ondertekend 
 
 
Plaats: ………………………………………………. Datum: …………………………………………………………….. 
 
 
Naam: ………………………………………………. Handtekening: ………………………………………………….. 
 
 
Indien gezamenlijk bevoegd, overige handtekeningen 
 
 
Naam:  ………………………………………………..  Handtekening: …………………………………………………….  
 
 
Naam:  ………………………………………………..  Handtekening: …………………………………………………….  
 
 
Naam:  ………………………………………………..  Handtekening: ……………………………………………………. 


