AANVRAAGFORMULIER
Voor subsidie Limbrichterveld Noord Aardgasvrij

Waarom dit formulier?
U gebruikt dit formulier als u subsidie wilt aanvragen voor het aardgasvrij maken van een (bestaande) woning,
complex dan wel (bestaand) maatschappelijk of commercieel vastgoed in de pilotwijk Limbrichterveld Noord.
U vindt de Subsidieregeling Limbrichterveld Noord Aardgasvrij met de subsidiecriteria en dit
aanvraagformulier op onze website www.sittard-geleen.nl in de rubriek ‘Wet- en regelgeving’. Heeft u geen
mogelijkheid om de subsidieregeling digitaal in te zien en het aanvraagformulier digitaal te downloaden en in
te vullen, dan kunt u ook een fysieke kopie van deze documenten krijgen via het informatiecentrum in
Buurtcentrum Limbrichterveld aan de Eisenhowerstraat 724, geopend iedere woensdag tussen 13:30 uur en
16:30 uur.
Hoe vult u het formulier in?
U kunt het formulier digitaal of met pen invullen. Vergeet u niet uw handtekening te zetten?
Indien u hulp nodig heeft bij het invullen en completeren van dit aanvraagformulier, kunt u iedere woensdag tussen
13:30 uur en 16:30 uur terecht bij het bij het informatiecentrum in Buurtcentrum Limbrichterveld aan de
Eisenhowerstraat 724.
Waar stuurt u het formulier naar toe?
U stuurt dit formulier, samen met de gevraagde bijlage(n), naar:
Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Sittard-Geleen
t.a.v. Team Economische Ontwikkelingen
Postbus 18
6130 AA Sittard
U kunt het formulier niet per e-mail toezenden.
Wat doet de gemeente met uw aanvraag?
De gemeente beoordeelt uw verzoek aan de hand van de Algemene subsidieverordening gemeente SittardGeleen 2015 en de Subsidieregeling Limbrichterveld Noord Aardgasvrij. Voor meer informatie over de eisen
waaraan uw subsidieverzoek dient te voldoen en de criteria die een rol spelen bij de beoordeling van uw verzoek
wordt verwezen naar de Subsidieregeling Limbrichterveld Noord Aardgasvrij. Het college neemt binnen acht
weken na ontvangst van een volledige aanvraag een besluit op deze aanvraag. Het beschikbare bedrag wordt
verdeeld tussen de toewijsbare aanvragen in volgorde van ontvangst van complete aanvragen.
Wanneer uw aanvraag niet compleet is, krijgt u de gelegenheid de aanvraag aan te vullen. In dat geval geldt als
datum van ontvangst van de aanvraag de dag, waarop alle benodigde informatie is ontvangen en de aanvraag
compleet is. Indien de aanvraag na het bieden van de gelegenheid tot aanvulling en het verstrijken van de daartoe
geboden termijn nog steeds onvolledig is, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen en wordt u van dit
besluit schriftelijk in kennis gesteld.
Subsidieregister
De gemeente publiceert vanaf 1 januari 2013 een subsidieregister. Dit register bestaat uit een opgave van alle
subsidies die in het betreffende jaar zijn verleend op grond van de Algemene subsidieverordening gemeente SittardGeleen 2015. Als u subsidie krijgt van de gemeente dan publiceren wij dat in het subsidieregister (de naam van de
organisatie, de hoogte van het subsidiebedrag en het beoordelingskader).
Aanvraagtermijn
Aanvragen dienen uiterlijk 30 juni 2021 om 17:00 uur te zijn ontvangen. Aanvragen die na dit moment
worden ontvangen, komen niet voor subsidieverlening in aanmerking en worden afgewezen.
Een aanvraag om subsidie voor het treffen van gebouwgebonden maatregelen aan bestaand
maatschappelijk of commercieel vastgoed kan worden ingediend vanaf 1 januari 2021. Aanvragen die voor
dit moment worden ingediend, komen niet voor subsidieverlening in aanmerking en worden afgewezen.
Vragen?
Heeft u vragen over het formulier? Dan kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 046-4777777.

Wat zijn uw gegevens?

Welke informatie hebben wij nodig?
Wilt u de volgende vragen beantwoorden? Deze gegevens hebben wij nodig om uw subsidieverzoek te kunnen
beoordelen.
1. Wat is/zijn het adres/de adressen van de woning(en), het complex van woningen of het

maatschappelijk of commercieel vastgoed, waaraan u gebouwgebonden maatregelen gaat treffen?

2. a. In het geval van een aanvraag om subsidie voor een of meerdere woningen of een complex van

woningen: maak hieronder een keuze in de gebouwgebonden maatregelen die u gaat uitvoeren en
waarvoor u subsidie aanvraagt. Wij wijzen u erop dat voor zover de werkelijk gemaakte kosten de
hierna genoemde bedragen onderschrijden, slechts de werkelijk gemaakte kosten voor subsidiëring in
aanmerking komen. Op geld gewaardeerde gespendeerde tijd of kosten welke samenhangen met
door de aanvrager (of zijn medewerkers) zelf uitgevoerde werkzaamheden, komen niet voor
subsidiëring in aanmerking. Wanneer de aanvrager de BTW welke samenhangt met de uitvoering van
de gebouwgebonden maatregelen kan aftrekken (bijvoorbeeld de BTW over de factuur van een
aannemer of de factuur van aangeschafte materialen), wordt het bedrag aan BTW niet meegeteld bij
de berekening van de werkelijk gemaakte kosten.

o

Het isoleren van de spouwmuur van verblijfsruimten; subsidiëring mogelijk tot maximaal een bedrag van
€ 1500,-.1

o

Het aanbrengen van HR++(+)beglazing in verblijfsruimten; subsidiëring mogelijk tot maximaal een bedrag van
€ 2500,-.

o
o

De afsluiting van de aardgasaansluiting; subsidiëring mogelijk tot maximaal een bedrag van € 285,-.

o

Het ten behoeve van een elektrische kookplaat aanleggen van een kabel naar de kookplaat en het
aanbrengen van een Perilex-aansluiting achter het keukenblok; subsidiëring mogelijk tot maximaal een
bedrag van € 400,-.

•

Het ten behoeve van een elektrische kookplaat aanpassen van de meterkast van een 1 x25 ampère naar 3 x
25 ampère aansluiting; subsidiëring mogelijk tot maximaal een bedrag van € 250,-.

Het plaatsen en aansluiten van een elektrische kookplaat; subsidiëring mogelijk tot maximaal een

bedrag van € 550,-.
b. In het geval van een aanvraag om subsidie voor een of meerdere woningen of een complex van
woningen: geef hieronder duidelijk aan hoe u de werkzaamheden laat uitvoeren of zelf gaat uitvoeren.
Indien u te weinig plaats zou hebben in dit formulier om de vraag volledig te beantwoorden, kunt u ook
verwijzen naar een door u bijgesloten bijlage, waarin u antwoord geeft op de vragen.
I.
Indien er sprake is van meer dan één woning waaraan gebouwgebonden maatregelen worden
getroffen: geef aan om hoeveel woningen het gaat, welke gebouwgebonden maatregelen per woning
worden getroffen en wat het totaalbedrag aan subsidie is dat wordt aangevraagd.

II. Waar in uw pand(en) worden de gebouwgebonden maatregelen getroffen (beschrijf de
ruimte(n))?
Wij wijzen u erop dat, voor zover het gaat om isolatiemaatregelen (zoals spouwmuurisolatie en
glasisolatie), deze maatregelen getroffen dienen te worden in zogenaamde verblijfsruimten als
bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van het Bouwbesluit 2012 (bijvoorbeeld de woonkamer, een
slaapkamer of keuken, maar niet toiletruimten, badruimten, garages en bergingen).

III. In het geval van isolatiemaatregelen: hoeveel m2 wordt geïsoleerd per gebouwgebonden
maatregel? Indien u de isolatiemaatregelen laat uitvoeren door een aannemer, kunt u voor het
antwoord op deze vraag ook verwijzen naar een offerte van de aannemer, indien deze informatie uit
de offerte blijkt.

IV. In het geval van isolatiemaatregelen: geef duidelijk aan wat de isolatiewaarde(n) van de uit te
voeren isolatiemaatregelen en de gebruikte isolatiematerialen zijn. Dit kan middels een offerte van de
aannemer of – wanneer u zelf de gebouwgebonden maatregelen uitvoert – middels
fabrikantsinformatie over de aan te schaffen isolatiematerialen. De isolatiemaatregelen dienen qua
isolatiewaarden te voldoen aan de kwaliteitseisen die gesteld worden in artikel 7 van de
Subsidieregeling Limbrichterveld Noord Aardgasvrij.

V. Wat zijn de kosten van de te treffen maatregelen? Onderbouw de kosten middels een offerte van
uw aannemer of een offerte/prijsopgave van de aan te schaffen materialen voor zover u de
gebouwgebonden maatregelen zelf uitvoert.

VI. Wanneer voert u of uw aannemer (in uw opdracht) de werkzaamheden uit en hoe lang zal het
duren voordat de werkzaamheden zijn afgerond? Indien u de isolatiemaatregelen laat uitvoeren door
een aannemer, kunt u voor het antwoord op deze vraag ook verwijzen naar een offerte v an de
aannemer, indien deze informatie uit de offerte blijkt. Wij wijzen u erop dat u uiterlijk binnen 2 maanden
na de datum van het besluit op uw subsidieaanvraag (de verleningsbeschikking) moet starten met de
uitvoering van de gebouwgebonden maatregelen en dat binnen één jaar na de verleningsbeschikking de
gebouwgebonden maatregelen volledig uitgevoerd dienen te zijn, waarna er sprake dient te zijn van een
afsluiting van het aardgas.

VII. Verklaart u dat u akkoord zult gaan met de door u overgelegde offerte(s) van aannemers of
– wanneer u zelf de werkzaamheden uitvoert – de door u overgelegde offerte(s)/prijsopgave(s) voor
aan te kopen materialen, indien er subsidie voor het treffen van deze maatregelen wordt verleend?

3. In het geval van een aanvraag om subsidie voor maatschappelijk of commercieel vastgoed: u dient

– als bijlage bij deze aanvraag – een projectplan in te dienen, waarin wordt beschreven welke
gebouwgebonden maatregelen u van plan bent te treffen. Hierbij kan worden gekozen tussen
dezelfde gebouwgebonden maatregelen zoals hierboven genoemd onder vraag 2a. Het is wenselijk
dat het projectplan een begroting, plattegrond, tekeningen en een duidelijke (uitgebreide) beschrijving
bevat van de uit te voeren gebouwgebonden maatregelen. In ieder geval dient hierin antwoord te
worden gegeven op de vragen zoals hierboven gesteld onder vraag 2b. Daarnaast dient het
projectplan onderbouwd te worden door middel van schriftelijke stukken zoals offertes. Het projectpl an
dient als einddoel te hebben de afsluiting van het vastgoed van het aardgas. Wij wijzen u erop dat
slechts werkelijk gemaakte kosten voor subsidiëring in aanmerking komen. Op geld gewaardeerde
gespendeerde tijd of kosten welke samenhangen met door de aanvrager (of zijn medewerkers) zelf
uitgevoerde werkzaamheden, komen niet voor subsidiëring in aanmerking. Wanneer de aanvrager de
BTW welke samenhangt met de uitvoering van de gebouwgebonden maatregelen kan aftrekken
(bijvoorbeeld de BTW over de factuur van een aannemer of de factuur van aangeschafte materialen),
wordt het bedrag aan BTW niet meegeteld bij de berekening van de werkelijk gemaakte kosten.
4. Geef een toelichting op de wijze waarop de woning, het complex van woningen of het maatschappelijk

of commercieel vastgoed in de toekomst zonder aardgasaansluiting verwarmd zal worden.
Wij wijzen u erop dat, wanneer u – als alternatieve warmtevoorziening – gebruik zou gaan maken van
een pelletkachel of biomassaketel, deze dient te voldoen aan bepaalde technische vereisten, genoemd in
artikel 7, zesde lid, van de Subsidieregeling Limbrichterveld Noord Aardgasvrij, in combinatie met artikel
4.5.6 en artikel 4.5.7 van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies. Wanneer er niet aan deze eisen
wordt voldaan, kan er geen subsidie worden verleend op grond van de Subsidieregeling Limbrichterveld
Noord Aardgasvrij.

5. Geef een opgave van elders aangevraagde en/of verkregen subsidies, vergoedingen of feitelijke verstrekkingen

ten behoeve van dezelfde activiteiten en doelen (het aardgasvrij maken), onder vermelding van de stand van
zaken daarvan. Wanneer er wordt samengewerkt en andere partijen (zoals een vereniging van eigenaren of Het
Groene Net) een deel van de gebouwgebonden maatregelen feitelijk uitvoeren of bekostigen dient dit vermeld te
worden. Indien hiervan documentatie bestaat dient deze ter onderbouwing als bijlage bijgesloten te worden.

6. Geef een opgave van aangevraagde of aan te vragen (omgevings)vergunningen, voor zover deze noodzakelijk

zijn voor het realiseren van de gebouwgebonden maatregelen, onder vermelding van de stand van zaken van
deze procedures.

7. Bent u bereid een administratie bij te houden van de uitvoering van de gebouwgebonden maatregelen, waaronder

onder meer begrepen facturen en betaalbewijzen voor aangeschaft materiaal, de uitgevoerde werkzaamheden,
etc.? Bent u bereid op verzoek inzage te geven in deze stukken? Voor woningcorporaties gelden extra eisen.
Hiervoor wordt verwezen naar de Subsidieregeling Limbrichterveld Noord Aardgasvrij.
j

Ja/nee
8. Bent u bereid een door het college aangewezen inspecteur in de gelegenheid te stellen zowel de uitgangssituatie

ten tijde van de aanvraag als de situatie na uitvoering van de gebouwgebonden maatregelen ter plaatse te
inspecteren?
Ja/nee
9. Verklaart u dat u de afsluiting van de aardgasaansluiting niet ongedaan zal maken?

Ja/nee
10. De hieronder genoemde bijlagen dient u bij dit aanvraagformulier bij te sluiten voor een complete aanvraag.

Toetsingscriteria
Wij wijzen u erop dat er aan de subsidieverlening verplichtingen en voorwaarden zijn verbonden. Uw
aanvraag kan ook worden afgewezen wanneer u niet aan de toepasselijke criteria, verplichtingen en
voorwaarden voldoet. Ter informatie verwijzen wij naar de Subsidieregeling Limbrichterveld Noord
Aardgasvrij. Besteed in uw antwoorden en bijlagen daarom aandacht aan de in deze regeling genoemde
criteria, verplichtingen en voorwaarden! Uw aanvraag wordt aan deze voorwaarden getoetst.

Bijlagen
Het is noodzakelijk om de volgende bijlagen toe te voegen om de aanvraag te completeren:
1. In het geval van een aanvraag om subsidie voor maatschappelijk of commercieel vastgoed: een projectplan zoals
hierboven genoemd onder vraag 3, met betrekking tot welke gebouwgebonden maatregelen worden getroffen,
welke kosten en tijd daarmee gepaard gaan en welke isolatiewaarde gerealiseerd wordt. Het projectplan dient
voorzien te worden van een begroting, plattegrond, tekeningen, van een duidelijke omschrijving en – voor zover
mogelijk – van andere schriftelijke stukken zoals offertes;
2. Offerte(s) voor de uitvoering van (een deel van) de gebouwgebonden maatregelen, opgemaakt na 18 december
2018. Deze offerte dient de volgende informatie te bevatten:
i. De certificering die het bedrijf heeft en eventuele brancheverenigingen waarbij het bedrijf is aangesloten;
ii. Een omschrijving van alle werkzaamheden van start tot schoonmaak, inclusief wanneer de werkzaamheden
zullen starten en hoeveel tijd hiermee gepaard zal gaan;
iii. De totale kosten van de werkzaamheden, inclusief eventueel bijkomende werkzaamheden;
iv. Toepassing van de belastingverlaging op arbeidsloon (om woningisolatie te stimuleren is er een regeling
waardoor de BTW op arbeidsloon omlaag gaat);
v. Een overzichtelijke omschrijving van de toe te passen materialen (inclusief certificering, hoeveelheden en
isolatiewaardes) en het totale te isoleren oppervlak. In het geval van glasisolatie: plaatsing van het glas
volgens NPR 3577-richtlijn, de U-waardes, de oppervlaktes en de certificering van het glas;
vi. De gegarandeerde minimale isolatiewaarde na voltooiing van de werkzaamheden;
vii. De leveringsvoorwaarden van het bedrijf, de garanties die het bedrijf geeft en voor hoeveel jaar;
3. Voor zover reeds aanwezig ten tijde van de aanvraag: de facturen en betaalbewijzen van gemaakte kosten,
aansluitend bij de offerte(s), opgemaakt na 18 december 2018;
4. Voor zover reeds aanwezig ten tijde van de aanvraag: een bewijs van de netbeheerder dat de woning, het
complex of het maatschappelijk of commercieel vastgoed van het aardgas is afgesloten na 18 december 2018;
5. Voor zover van toepassing: stukken met betrekking tot elders aangevraagde en/of verkregen subsidies,
vergoedingen of feitelijke verstrekkingen ten behoeve van dezelfde activiteiten en doelen (het aardgasvrij maken),
onder vermelding van de stand van zaken daarvan. Wanneer er wordt samengewerkt en andere partijen een deel
van de gebouwgebonden maatregelen feitelijk uitvoeren of bekostigen dient dit ook vermeld te worden.
6. Voor zover van toepassing: bewijs dat er voldaan is aan geldende goedkeuringsverplichtingen. Hieronder wordt
verstaan: bewijs waaruit volgt dat er voldaan is aan op grond van wet- en regelgeving geldende
goedkeuringsverplichtingen, die nodig zijn alvorens de aanvrager de gebouwgebonden maatregelen uit kan
voeren. Te denken valt bijvoorbeeld aan dat bij het aanpassen van een complex 70% van de huurders moet
instemmen met een renovatievoorstel van de verhuurder, zoals een akkoord van de huurders wanneer de
aanvrager een woningcorporatie is. Dan is sprake van een 'redelijk' voorstel waaraan de betrokken huurders zijn
gebonden, waaronder ook de eventuele tegenstemmers (minder dan 30%). Voor een vereniging van eigenaars
kan dit zijn de geldende meerderheid volgens het VvE-reglement.
7. Een bewijs dat het bankrekeningnummer waarop de aangevraagde subsidie ontvangen wenst te worden, op naam
staat van de aanvrager.
8. Een rechtspersoon die subsidie aanvraagt, voegt een exemplaar van de oprichtingsakte, de statuten, alsmede van
het jaarverslag, de jaarrekening en de balans van het voorgaande jaar toe aan de aanvraag.
9. Voor een ondernemer, niet zijnde een woningcorporatie:

1. een volledig ingevulde verklaring de-minimissteun, waaruit volgt dat het drempelbedrag van de-minimissteun
van € 200.000,- niet wordt overschreden;
2. Een opgave van subsidies, vergoedingen of tegemoetkomingen in welke vorm ook met staatsmiddelen
bekostigd, die al zijn of zullen worden ontvangen voor de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;

Verklaring en ondertekening

De aanvrager verklaart:
akkoord te zijn met het openbaar maken van persoonsgegevens voor het subsidieregister,
alle gegevens in het aanvraagformulier en de bijlagen naar waarheid en beste weten te
hebben verstrekt,
niet in surseance van betaling of faillissement te zijn,
akkoord te zullen gaan met de in het kader van deze aanvraag overgelegde offerte(s) van aannemers of
– wanneer de aanvrager zelf de werkzaamheden uitvoert – de overgelegde offerte(s)/prijsopgave(s) voor aan te
kopen materialen, indien er subsidie voor het treffen van de aangevraagde gebouwgebonden maatregelen
wordt verleend,
bereid te zijn alle gewenste informatie te verschaffen aan de functionarissen die door het
college daartoe zijn aangewezen,
mee te zullen werken bij eventuele controles.

Plaats en datum:

Functie:

Handtekening:

