RIS.7175

AANVRAAGFORMULIER
Aanvraag subsidieverlening voor sloop van een of meerdere
glastuinbouwbedrijven en/of de realisatie van een energieverdeelsysteem of
een collectieve digitale ontsluiting op grond van de Stimuleringsregeling
Revitalisering Landbouw Emmen 2015-2017.
Toelichting
Bijgaand aanmeldingsformulier is opgesteld ten behoeve van subsidieaanvragen voor de
Stimuleringsregeling Revitalisering Landbouw Emmen 2015-2017 (SRLE 2015-2017). Deze is
uitgewerkt in de Beleidsregel Stimuleringsregeling Revitalisering Landbouw Emmen 20152017, welke op …2015 is gepubliceerd in Emmen.Nu Officieel.
U dient het aanvraagformulier in te vullen en ondertekend terug te sturen naar:
College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Emmen
t.a.v. Afdeling Ontwikkeling, Beleid en Directiestaf
Postbus 30.001
7800 RA Emmen
Email: gemeente@emmen.nl
Zorg ervoor dat het formulier volledig is ingevuld en ondertekend en dat alle noodzakelijke
bijlagen zijn bijgevoegd. Een incomplete aanvraag wordt door de Gemeente Emmen niet in
behandeling genomen.

1.

AANVRAGER

1a.
GEGEVENS VAN DE AANVRAGER VAN HET INITIATIEF
Naam en voorletters
Mevrouw / de heer (doorhalen wat niet van toepassing is)
Straat en huisnummer
Postcode en plaats
Telefoonnummer(s)
E-mailadres
Rechtsvorm

1

Eenmansbedrijf / maatschap / V.o.f. / BV /
particulier /
anders, nl. ......

Rekeningnummer
Tenaamstelling rekening

1

Wanneer er sprake is van een rechtspersoon moet de aanvraag ondertekend zijn conform het gestelde

in de statuten.

Aanvraagformulier SRLE 2015-2017Pagina 1

1b.

GEGEVENS VAN DE EIGENAAR VAN HET TE SLOPEN
GLASTUINBOUWBEDRIJF
Naam en voorletters
Mevrouw / de heer (doorhalen wat niet van toepassing is)
Straat en huisnummer
Postcode en plaats
Telefoonnummer(s)
E-mailadres
Rechtsvorm

2

Eenmansbedrijf / maatschap / V.o.f. / BV /
particulier /
anders, nl. ......

1c.
GEGEVENS VAN DE EIGENAAR VAN HET TE SLOPEN
GLASTUINBOUWBEDRIJF
Naam en voorletters
Mevrouw / de heer (doorhalen wat niet van toepassing is)
Straat en huisnummer
Postcode en plaats
Telefoonnummer(s)
E-mailadres
Rechtsvorm

2

Eenmansbedrijf / maatschap / V.o.f. / BV /
particulier /
anders, nl. ......

1d.
GEGEVENS VAN DE ADVISEUR
Indien de aanvrager wordt vertegenwoordigd door een adviseur, dienen de contactgegevens
van de adviseur hier vermeld te worden.
Organisatie
Naam en voorletters

Mevrouw / de heer (doorhalen wat niet van toepassing is)

Telefoonnummer(s)

2

Wanneer er sprake is van een rechtspersoon moet de aanvraag ondertekend zijn conform het gestelde

in de statuten.
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E-mailadres

1e.

AANVRAAG VOOR EEN ENERGIEVERDEELSYSTEEM OF COLLECTIEVE
DIGITALE ONTSLUITING

.
Naam en voorletters

Mevrouw / de heer (doorhalen wat niet van toepassing is)

Straat en huisnummer
Postcode en plaats
Telefoonnummer(s)
E-mailadres
Rechtsvorm

3

Eenmansbedrijf / maatschap / V.o.f. / BV /
particulier /
anders, nl. ......

Betrokken andere bedrijven

2. GEGEVENS VAN DE LANDBOUWBEDRIJVEN
2a.

LOCATIE EN GEGEVENS VAN DE TE BOUWEN GLASOPSTANDEN OF DE
AANLEG VAN EEN ENERGIEVERDEELSYSTEEM OF COLLECTIEVE DIGITALE
ONTSLUITING

Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Sectie Gemeente Emmen
2
Aantal m glasopstanden
Aanvraag bouwvergunning
ingediend
Nummer bouwdossier

3

Wanneer er sprake is van een rechtspersoon moet de aanvraag ondertekend zijn conform het gestelde

in de statuten.
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2b.

LOCATIE VAN DE TE SLOPEN GLASOPSTANDEN EN BEBOUWING OF DE
AANLEG VAN EEN ENERGIEVERDEELSYSTEEM OF COLLECTIEVE DIGITALE
ONTSLUITING
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats

2c.

LOCATIE VAN DE TE SLOPEN GLASOPSTANDEN EN BEBOUWING OF DE
AANLEG VAN EEN ENERGIEVERDEELSYSTEEM OF COLLECTIEVE DIGITALE
ONTSLUITING
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats

2d.

LOCATIE VAN DE TE SLOPEN GLASOPSTANDEN EN BEBOUWING OF DE
AANLEG VAN EEN ENERGIEVERDEELSYSTEEM TUSSEN TUINDERS
ONDERLING OF COLLECTIEVE DIGITALE ONTSLUITING
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats

Voeg een uittreksel uit de Kadastrale Kaart toe (schaal 1:1000 of gedetailleerder). Hierop
dient u de ligging van de kassen, bedrijfsgebouwen, bouwwerken en verhardingen in te
tekenen en de objecten te nummeren. Of een overzicht van de aan te sluiten bedrijven op
een energieverdeelsysteem of optimalisering digitale bereikbaarheid . In onderstaande tabel
dient u de kadastrale omschrijving van de percelen aan te geven en de nummers van de
bedrijfsgebouwen die hierop gelegen zijn. Of in geval van de aanleg van een
energieverdeelsysteem of collectieve digitale ontsluiting dient u alle relevante informatie aan
te leveren.
Gemeente

Sectie
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Perceelsnummer

Nr.

2d.
GEGEVENS OVER DE GLASOPSTANDEN EN BEDRIJFSGEBOUWEN
Vermeld per aanwezige glasopstand, gebouw, bouwwerk of verharding in onderstaande tabel
de gevraagde informatie (volgens de gebruikte nummering in de vorige tabel). De omvang
van het bedrijf wordt bepaald aan de hand van de in de vigerende bouwvergunning
opgenomen informatie over omvang van de bebouwing en de daadwerkelijk aanwezige
bebouwing op grond van deze bouwvergunning. De subsidie is alleen aan te vragen voor
gebouwen die bij de uitoefening van het glastuinbouwbedrijf waren betrokken.
Nr.

Soort gebouw /
bouwwerk /
4
verharding

Huidige functie

Sloopobject

1

Ja/nee

2

Ja/nee

3

Ja/nee

4

Ja/nee

5

Ja/nee

6

Ja/nee

7

Ja/nee

8

Ja/nee

9

Ja/nee

10

Ja/nee

2e.

Oppervlakte
2
(m )

GEGEVENS BEDRIJFSACTIVITEIT

Functie bedrijfswoning na nieuwbouw of herbouw: ……………………………
Is er na de sloop van de kassen nog sprake van overige tuinbouwactiviteiten in
bedrijfsmatige zin?
Ja, namelijk......
Wordt de bedrijfstak voortgezet op deze locatie?
Ja. Benoem de agrarische bedrijfstak: ....
Nee. Op een andere locatie, nl....
Nee
Vinden er nieuwe activiteiten plaats op de slooplocatie?
4

Bijvoorbeeld: kas, ketelhuis, opslagruimte, substraatruimte, koelcel, bassin, bedrijfswoning,

verhardingen, etc.
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Bouwjaar

Ja, omschakeling naar een andere agrarische bedrijfstak, namelijk
...............................................................................................................
Nee
Overige opmerkingen

BIJLAGEN
De navolgende bijlagen zijn verplicht:
een uittreksel uit de Kadastrale kaart, met daarop de grenzen van de kadastrale
percelen (schaal 1:1000 of gedetailleerder), de perceelnummers (kadastrale
nummers) en bebouwing, straatnamen en huisnummers staan afgebeeld, met daarop
ingetekend de kassen, bedrijfsgebouwen, bouwwerken en verhardingen
(genummerd).
een concept bouwkavelvoorstel na sloop van de bebouwing/bouwwerken, inclusief
bijbehorende bestemming.
één of meerdere sloopvergunningen.
kopie aanvraag bouwvergunning van de nieuw te bouwen glasopstanden, een
Aanlegvergunning voor een energieverdeelsysteem of collectieve digitale ontsluiting.
In geval van een aanvraag voor een energieverdeelsysteem of optimalisering van digitale
bereikbaarheid, dient u minimaal de volgende gegevens te overhandigen:
Overzicht van de betrokken bedrijven
Een gezamenlijk bedrijfsplan met daarin minimaal:
a. Nut en noodzaak
b. Overzicht rendementsverbetering energie en/of digitale bereikbaarheid
c. Kosten van de aanleg van het energieverdeelsysteem of collectieve digitale
ontsluiting.
d. Overzichtskaart van het leidingwerk.
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AKKOORDVERKLARING
Ondergetekende(n) verklaart/verklaren:
de in de aanvraag vermelde objecten te (laten) slopen met gebruikmaking van de
daarvoor bestemde vergunningen;
de gemeente Emmen toestemming te geven om gegevens te gebruiken die bekend
zijn bij de Provincie Drenthe
op de hoogte te zijn van de Stimuleringsregeling Revitalisering Landbouw Emmen
2015-2017, zoals vastgesteld in de beleidsregel en bekend gemaakt op …. 2015 in
de Emmen.NU Officieel;
dat geen andere geldelijke bijdragen zijn of zullen worden aangevraagd of ontvangen,
bij of van de gemeente Emmen voor deze regeling;
bekend te zijn met en zich te houden aan de voorwaarden en verplichtingen zoals
bepaald in de Stimuleringsregeling Revitalisering Landbouw Emmen 2015-2017;
zich bereid alle gewenste informatie te verschaffen en mee te zullen werken aan
controles;
dat aanvrager(s), eigenaren en gebruiker onderling een overeenkomst hebben voor
de verdere financiële afwikkeling van de subsidie. Aanvrager(s) doen geen beroep op
de Gemeente Emmen in geval van onderling geschil tussen aanvragers, eigenaren
en gebruikers.
ONDERTEKENING
gewaarmerkt door de persoon/personen die volgens de statuten daartoe bevoegd is/zijn.
Ik/wij verklaar/verklaren dit formulier en de bijlagen naar waarheid te hebben ingevuld en
toegevoegd.
AANVRAGER
Naam
Functie
Plaats
Datum
Handtekening

Maakt u deel uit van een samenwerkingsverband, dan dienen ook de andere vennoten/maten
te tekenen. Indien meerdere eigenaren van glastuinbouwbedrijven betrokken zijn, dan dienen
zij ook te ondertekenen.
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EIGENAAR LANDBOUWBEDRIJF
Naam
Functie
Plaats
Datum
Handtekening

EIGENAAR LANDBOUWBEDRIJF
Naam
Functie
Plaats
Datum
Handtekening
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