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Aanvraagformulier 

Afbouwregeling ‘bergboeren’  
Afbouwregeling ‘bergboeren’ Provincie Fryslân 2019 

 
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    

 
Contactpersoon:   Afdeling Subsidies   

Tel. nr.:  (058) 292 59 25 
Email:  subsidies@fryslan.frl 

 

 
U kunt de aanvraag, via de post of bij de balie van het provinciehuis indienen vanaf 1 augustus 2019 
tot en met 30 september 2019.  Wij dienen het aanvraagformulier uiterlijk 30 september 2019 te 
hebben ontvangen. Het besluit op de subsidieaanvraag wordt maximaal 20 weken na ontvangst van 
een volledige aanvraag genomen. 
 
Let op! 
- Om in aanmerking te komen voor subsidie voor afbouwregeling ‘bergboeren’, dient de aanvraag 

te voldoen aan de voorwaarden zoals opgenomen in de Afbouwregeling ‘bergboeren’ Provincie 
Fryslân 2019 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 C van dit aanvraagformulier moeten tevens 
met de aanvraag worden meegezonden. Bij een onvolledig aanvraagformulier wordt aanvullende 
informatie opgevraagd.  

 
- Uw aanvraag wordt in elk geval geweigerd als er in 2013 geen subsidie is ontvangen op grond van 

artikel 4.2.2 of artikel 4.2.10 van de Provinciale Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer 2013 

(PSAN)  

mailto:subsidies@fryslan.frl
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BASISGEGEVENS 

A. AANVRAGER 
A1. Gegevens aanvrager 

Naam:       

Straat en nummer:       

Postcode:       Plaats:       

Telefoonnummer:       

E-mailadres:       

 A.2 Gegevens contactpersoon of gemachtigde 

Wordt aanvrager voor deze aanvraag vertegenwoordigd door een 

gemachtigde? 

 Ja.  

(Vul hieronder de gegevens in). 

 Gemachtigde 

Voor- en achternaam:       

Functie:       

Telefoonnummer:       

E-mailadres:       

  
Voeg een ondertekende machtiging 

bij deze aanvraag. 

A.3 Bankgegevens aanvrager 

Bankrekeningnummer (IBAN):       

Tenaamstelling rekening:       

 

A.5 Overige gegevens aanvrager                                                                   (aanvinken wat van toepassing is) 

1. 

Is er aan u subsidie verleend in 2013 op grond van artikel 4.2.2 van 

de Provinciale Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer 2013 

(PSAN), zogenaamde gekoppelde probleemgebieden 

 Ja.  

 Nee 

2. 

Is er aan u subsidie verleend in 2013 op grond van artikel 4.2.10 van 

de Provinciale Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer 2013 

(PSAN), zogenaamde ontkoppelde probleemgebiedensubsidie 

 Ja 

 Nee 

3 
Voor hoeveel hectare die u in beheer had, heeft u bij 

bovengenoemde regeling(en) in 2013 subsidie verstrekt gekregen? 

 

………………..        hectare 
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Verklaart u dat u voor het jaar 2014 nog steeds de percelen uit de 

opgave 2013 in beheer had krachtens een zakelijk of persoonlijk 

recht? 

 Ja 

 Nee 

 
Hoeveel van de in 2013 in beheer zijnde landbouwpercelen, had u in 

2014 in beheer? 

 

……………..            hectare 

 

Verklaart u dat u voor het jaar 2015 nog steeds de percelen uit de 

opgave 2013 in beheer had krachtens een zakelijk of persoonlijk 

recht? 

 Ja 

 Nee 

 
Hoeveel van de in 2013 in beheer zijnde landbouwpercelen, had u in 

2015 in beheer? 

 

……………..            hectare 

 

Verklaart u dat u voor het jaar 2016 nog steeds de percelen uit de 

opgave 2013 in beheer had krachtens een zakelijk of persoonlijk 

recht? 

 Ja 

 Nee 

 
Hoeveel van de in 2013 in beheer zijnde landbouwpercelen, had u in 

2016 in beheer? 

 

……………..            hectare 

3. 
Is aan uw onderneming de afgelopen drie belastingjaren in totaal 

meer dan € 20.000,- aan de-minimissteun verstrekt? 

 Ja. U komt niet in 

aanmerking voor subsidie. 

 Nee. Indien het 

antwoord ‘’Nee’’ is, dient u 

een volledig ingevulde en 

ondertekende 

de-minimisverklaring toe 

te voegen aan uw 

aanvraag als verplichte 

bijlage (zie hieromtrent 

ook onderdeel C. Bijlagen). 

 

C. Bijlagen 
C1. Verplichte bijlagen: Toegevoegd? 

Ja N.v.t. 

1. 

Een recent en actueel uittreksel van de Kamer van Koophandel 
 

(Niet ouder dan 3 maanden) 

 

  

3. 

 

Subsidie toekenning uit 2013 van het RVO (of Dienst Landelijk Gebied) 
  

4. 

Machtiging  

 

(Indien u een medewerker of een derde machtigt om namens uw rechtspersoon de 
subsidieaanvraag in te dienen, dient de hiervoor bijgevoegde machtiging ook 
rechtsgeldig te zijn ondertekend) 

 

  

5. Ingevulde en ondertekende de-minimisverklaring   
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D. 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; 

• U verklaart er kennis van te hebben genomen dat in geval van (vermoeden van) 
onregelmatigheid en/of fraude in alle gevallen aangifte zal worden gedaan. 

 

E. ONDERTEKENING 
 
 
Aldus naar waarheid ingevuld en rechtsgeldig ondertekend 
 
 
Plaats: ………………………………………………. Datum: …………………………………………………………….. 
 
 
Naam: ………………………………………………. Handtekening: ………………………………………………….. 
 
 
Indien gezamenlijk bevoegd, overige handtekeningen 
 
 
Naam:  ……………………………………………….. Handtekening:…………………………………………………….  
 
 
 
Naam:  ……………………………………………….. Handtekening:…………………………………………………….  
 
 
 
Naam:  ……………………………………………….. Handtekening:……………………………………………………. 

 
 


