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AANVRAAGFORMULIER 

 

 

Subsidieregeling vouchers vrijgekomen agrarische bedrijfslocaties Noord-

Brabant 

 

 

 

 

AANVRAAGFORMULIER:   Voucher vrijgekomen agrarische bedrijfslocaties 
 

 

 

   

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanvraagformulier voor subsidieaanvragen voor projecten gericht op herbestemming van vrijgekomen 

agrarische bedrijfslocaties in de provincie Noord-Brabant. Een subsidie in de vorm van een voucher 

kan worden aangevraagd door eigenaren van vrijgekomen agrarische bedrijfslocaties die zijn gelegen 

in de provincie Noord-Brabant. Deze subsidieregeling maakt onderdeel uit van VABIMPULS – lege 

stallen en schuren in Brabant . 

Aanvraagprocedure 

Met dit aanvraagformulier kunnen eigenaren van vrijgekomen agrarische bedrijfslocaties in de 

provincie Noord-Brabant ondersteuning van deskundigen verkrijgen met betrekking tot de 

herbestemming van hun vrijgekomen agrarische bedrijfslocaties, zoals beschreven in de 

subsidieregeling ‘vouchers vrijgekomen agrarische bedrijfslocaties Noord-Brabant’. De deskundigen op 

wie een beroep wordt gedaan moeten aangesloten zijn bij het Brabants Kennisplatform VABIMPULS 

lege stallen en schuren in Brabant van BrabantAdvies. Het volledig ingevulde en ondertekende digitale 

aanvraagformulier dient u in via de webportal van Stimulus Programmamanagement die toegankelijk is 

via www.stimulus.nl. Alleen aanvragen die uiterlijk op de sluitingsdatum van de openstelling volledig en 

juist zijn ingediend, worden in behandeling genomen. Aanvragen worden beoordeeld op basis van het 

first come first serve principe. 

 

Meer informatie? 

Op de  website www.stimulus.nl en de website www.vabimpuls.nl  vindt u meer informatie over de  

subsidieregeling vouchers en de werkwijze van het vouchertraject vrijgekomen agrarische 

bedrijfslocaties Noord-Brabant. Uiteraard kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen op 040-

2370100 of via e-mail op info@stimulus.nl.  

Let op: Deze versie van het aanvraagformulier is bedoeld voor conceptdoeleinden. U wordt 

verzocht voor de definitieve versie van uw aanvraag het online-formulier op de webportal 

van Stimulus Programmamanagement te gebruiken via www.stimulus.nl. 

 

 

http://www.stimulus.nl/
http://www.stimulus.nl/
http://www.vabimpuls.nl/
mailto:info@stimulus.nl
http://www.stimulus.nl/
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Nieuwe subsidieaanvraag 

 

 

 

Deel 1  Projectkenmerken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Deze start- en einddatum zijn indicatief. Wij beslissen binnen dertien weken op uw subsidieverzoek. 
U kunt daarom een datum opnemen die is gelegen dertien weken na de indiening van uw aanvraag. 
Als einddatum kiest u een datum die is gelegen 32 weken na de startdatum. Indien uw 
subsidieaanvraag positief beoordeeld wordt, ontvangt u van ons een verleningsbeschikking met daarin 
de definitieve start- en einddatum. 
 
 
Het project beoogt twee fases te doorlopen; een oriëntatiegesprek waarin uw specifieke situatie en 
de mogelijkheden en onmogelijkheden van herbestemming van uw vrijgekomen agrarische 
bedrijfslocatie worden verkend, resulterend in een haalbaarheidsanalyse (fase 1). Deze verkenning en 
haalbaarheidsanalyse zoals bedoeld in deze eerste fase moeten binnen 20 weken na verlening van de 
subsidie worden uitgevoerd. 
Vóór het einde van de eerste fase dient u een financieel overzicht van gemaakte kosten en daarbij het 
resultaat van de eerste fase te overleggen, alsmede een begroting voor de tweede fase. Als u 
vervolgens de tweede fase ingaat, die bedoeld is om een plan vorm te geven en uit te werken dat als 
basis kan dienen voor een herbestemmingsplantraject, dient u deze fase af te ronden binnen 12 weken 
na het eindigen van de termijn van 20 weken die geldt voor de eerste fase van het project. 
 
 

Fase Uitvoeringsperiode Na uitvoering 
Oriëntatiegesprek en 
haalbaarheidsanalyse 
(fase 1) 

20 weken na 
verlening 

1) Vóór het einde van fase 1, wordt een 
financieel overzicht met daarin de 
realisatie van fase 1 overgelegd, alsmede 
een begroting voor fase 2 van het project. 

2) Indien geen mogelijkheid tot 
herbestemming wordt geconstateerd 
eindigt het project na de afronding van fase 

Projectnaam 

Projectnaam:   …………………………………………………………………………………..  

Projectkenmerken 

Subsidieregeling:  Subsidieregeling vouchers vrijgekomen agrarische bedrijfslocaties 

Noord-Brabant 

Projectnaam :   ……………………………………………………………………………………………………………. 

Startdatum projectactiviteiten*:   ……………………………………………………………………………………… 

Einddatum projectactiviteiten*:   ……………………………………………………………………………………… 

Hoofdlocatie project:    …………………………………………………………………………………………………. 

Postcode en plaats: ……………………………………………………………………………………………………………. 

Omschrijving project:   ……………………………………………………………………………………………………. 

Wordt in dit project gebruik gemaakt van een intermediair?:  ja/nee 
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Fase Uitvoeringsperiode Na uitvoering 

1. Vervolgens wordt de subsidie voor fase 1 
vastgesteld. 

3) Indien wel mogelijkheden tot 
herbestemming worden geconstateerd 
gaat u door met fase 2.  

 

Begeleiding 
uitwerking plan 
(fase 2) 
 

Twaalf weken na het 
eindigen van de 
termijn van 20 weken 
voor de uitvoering 
van fase 1 

1) Na afloop van fase 2 dient u de 
prestatieverantwoording in, bestaande uit 
een activiteitenverslag en de facturen 
waaruit de gemaakte uren blijken.  

2) Vervolgens wordt de subsidie voor fase 1 
en fase 2 vastgesteld. 

 

 
 

Deel 2  Projectgegevens 

 

Hieronder vult u de gegevens in van de aanvrager. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.2 Overige gegevens  

Is het project gericht op herbestemming van een vrijgekomen  
agrarische bedrijfslocatie in de provincie Noord-Brabant?    Ja    Nee 
 
Zijn de agrarische bedrijfsactiviteiten op deze vrijgekomen agrarische 
bedrijfslocatie gestaakt?   Ja    Nee 
Met stopzetten van de agrarische activiteiten wordt bedoeld dat het agrarische 
bedrijf op de vrijgekomen agrarische bedrijfslocatie niet meer in werking mag zijn. 
Dit kan onder andere blijken uit milieuvergunningen die zijn ingetrokken. 

 
Zijn reeds woningbouwafspraken over de vrijgekomen agrarische   
Bedrijfslocatie gemaakt met de provincie of de gemeente waarin  
de locatie is gelegen?                    Ja    Nee 
 

Zijn reeds sloopafspraken over de vrijgekomen agrarische bedrijfslocatie  

gemaakt met de provincie of de gemeente waarin de locatie is gelegen?    Ja    Nee 

 
Bent u op dit moment eigenaar van een onderneming die gericht is op primaire 
productie van landbouwproducten (akkerbouw of veeteelt)?      Ja    Nee 
 
Bent u op dit moment eigenaar van een andere type onderneming?    Ja    Nee 
 
Zo ja, om welk type onderneming gaat het? ……………………………………………………………………… 
 
Indien u als ondernemer BTW kunt verrekenen uw BTW-nummer: ……………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Deel 3  Aanvrager 

 

 

 

 

 

 

 

*Dient u de aanvraag in als privépersoon vul hier dan in ‘nvt’.  

 

Deel 4            Documenten 

U dient op basis van de door u ingevulde vragen zelf te bepalen welke van de volgende bijlagen 

aanvullend verplicht zijn: 

 De-minimis verklaring landbouw* 

 De-minimisverklaring** 

* Bent u landbouwer? Dan vult u een de-minimis-verklaring landbouw in en stuurt deze als bijlage mee 

bij de aanvraag.  

** Heeft u een andere onderneming, niet zijnde landbouw? Dan vult u een reguliere deminimis-verklaring 

in en stuurt deze als bijlage mee bij de aanvraag.  

Een online verklaring de-minimius vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland: https://www.rvo.nl/subsidies-

regelingen/subsidiespelregels/standaardformulieren/verklaring-de-minimis  

 

Deel 5            Indiening 

Ondergetekende verklaart: 
 

 kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de voorwaarden die betrekking 
hebben op deze aanvraag; 

 dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld; 

 op de hoogte te zijn van en zich te houden aan alle regelgeving die betrekking heeft op dit 
project; 

1.1  Naam 

Naam organisatie*:     ………………………………………………………………………………….. 

Rechtsvorm organisatie*:  ………………………………………………………………………………….. 

Naam:     …………………………………………………………………………………..  Dhr. / Mevr. 

Postadres:     ……………………………………………………………………………………………………………. 

Postcode en plaats: ……………………………………………………………………………………………………………. 

Algemeen Telefoonnummer: ……………………………………………………………………………………………. 

Algemeen E-mailadres:   ………………………………………………………………………………………………. 

Bankrekening (IBAN): …………..…………….…………………………………………………………………………………. 

 

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidiespelregels/standaardformulieren/verklaring-de-minimis
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidiespelregels/standaardformulieren/verklaring-de-minimis
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 kennis te nemen van het feit dat in geval van (vermoeden van) onregelmatigheid en/of 
fraude in alle gevallen aangifte zal worden gedaan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Het volledig ingevulde aanvraagformulier dient ingediend te worden via de webportal van 
Stimulus Programmamanagement via www.stimulus.nl. 

 

[Naam Aanvrager]  

Aanvrager 1 
 
 

Naam: ………………………………………………..  Plaats:  …………………………………………………………. 

Datum:  ……………………………………………………….. 

  

 

               Handtekening:  …………………………………………… 

http://www.stimulus.nl/

