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Naam

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer

E-mailadres

IBAN-rekeningnummer                       

Ten name van:

Adres

Postcode en woonplaats

Gegevens aanvrager

Locatie van de werkzaamheden

 

Voldoet u aan bovenstaande voorwaarden?          Ja 

(kruis ja of nee aan)          Nee

U kunt subsidie aanvragen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

1.U vraagt deze subsidie aan tenminste 8 weken voordat u start met de uitvoering van de

werkzaamheden.                                                                                                                                                              

2. U voert de werkzaamheden uit in gemeente Ridderkerk.

3. U bent in het bezit van een offerte en/of onderbouwing van de kosten.

4. De werkzaamheden die u gaat uitvoeren sluiten aan bij onderstaande maatregelen;

    a) verharding (tegels) vervangt door (gevel)beplanting

    b) waterdoorlatende verharding aanbrengt

    c) de regenpijp afkoppelt, eventueel i.c.m. met het aanschaffen en in gebruik nemen van

        een regenton en/of een regenwaterschutting

    d) een groen dak aanlegt

    e) waterelementen aanlegt

    f) uw schutting vervangt door een groene erfafscheiding zoals een haag

5. De maatregelen hebben een permanent karakter (het is geen tijdelijke voorziening).

6. U heeft nog niet eerder subsidie ontvangen voor de locatie waar u de werkzaamheden wilt

    uitvoeren, vanuit de Subsidieregeling Vergroenen Particuliere Tuinen.

(Wanneer u niet voldoet aan een of meerdere voorwaarden, komt u niet in aanmerking voor de 

subsidie.)  

        Ja op ………………………………………....(datum)                      

        Nee

Algemeen

Heeft u ook subsidie aangevraagd bij het 

Waterschap Hollandse Delta?

Kijk op www.energiesubsidiewijzer.nl of u in aanmerking komt voor andere subsidieregelingen. 
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(Omschrijving aan de hand van 

artikel 4 van de subsidieregeling)

Welke maatregelen gaat u uitvoeren?

 

 

Totale kosten                                                             

(kosten die u maakt voor het totale project, waar de 

klimaat-adaptieve maatregelen deel van uitmaken).

Kosten maatregelen*                                              

(kosten die gemaakt worden voor het deel dat voor 

subsidie in aanmerking komt)

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats? Geplande startdatum Geplande einddatum

Kosten en uitvoering

De subsisdie bedraagt 50% van de kosten die u maakt voor het aanschaffen van materiaal en planten om 

uw tuin toekomstbestendig te maken, met een maximum van € 350,--. Hieronder vallenniet de kosten 

voor: arbeidsloon en de kosten die gemaakt zijn voordat de aanvraag is ingediend. 

 

*Binnen 4 weken na het afronden van de werkzaamheden vult u het formulier gereedmelding Vergroenen 
Particuliere Tuinen in. Dit formulier is ook uw verzoek om de definitieve subsidie en de uitbetaling 
van de subsidie vast te stellen. 

Omschrijving huidige staat tuin inclusief 

afmetingen en recente foto's

Verplicht Ja

Ontwerp waarin de klimaat-adaptieve maatregelen 

zijn opgenomen Indien van toepassing Ja

Projectbegroting met onderbouwing en offertes Verplicht Ja

Bijlagen
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Plaats

Datum

Handtekening

Ondertekening

Ondertekende,                                                                                                                                                                      

- verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld,                                                                                       

- is op de hoogte van de genoemde voorwaarden in de Subsidieregeling Vergroenen Particuliere Tuinen,     

- verleent de gemeente toestemming om steekproefsgewijs te controleren of de verleende subsidie is                                                                                                                                                             

gebruikt voor uitvoering van de werkzaamheden  op de genoemde locatie.

 

 

Waar levert u het aanvraagformulier in?

*- U mailt het formulier en bijlagen naar                             @        .nl met als onderwerp 

'subsidieregeling Vergroenen Particuliere Tuinen'; of                                                                               

* U stuurt dit formulier en bijlagen terug naar Gemeente Ridderkerk, Postbus 271, 2980 AG 

Ridderkerk; of                                                                                                                                                              

*- U levert dit formulier en bijlagen in bij de receptie van het gemeentehuis,                                                  

Koningsplein 1, 2981 EA Ridderkerk
 

 

  


