Aanvraagformulier Subsidieregeling
opruiming dumpingen drugsafval

A Algemeen
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel

:

Naam organisatie

:

Rechtsvorm

:

19 01 01387_versie jan 2019

Burgerservicenummer
:
(indien de aanvrager een natuurlijk persoon is)
Naam en voorletters contactpersoon

:

Functie

:

Telefoonnummer

:

Mobiel nummer

:

Emailadres

:

Bezoekadres

:

Correspondentieadres

:

Postcode en plaats

:

Rekeningnummer IBAN

:				

Tenaamstelling rekening

:

Wordt de aanvrager in het kader van
deze aanvraag vertegenwoordigd
door een gemachtigde?

:

Naam project

:

o Ja

o Nee

Het ingevulde aanvraagformulier met bijlagen kunt u toesturen naar:
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
t.a.v. Bureau Subsidies
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
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Datum constatering en verwijdering van
: 			
en
het gedumpte drugsafval
Hier dient u aan te geven wanneer de dumping van het drugsafval is geconstateerd en wanneer het is
opgeruimd. Dit kan dezelfde datum zijn maar dit kan ook 2 afzonderlijke data zijn. De datum van
de dumping van het drugsafval moet na 31 december 2017 zijn.
Gevraagd subsidiebedrag (50% van de kosten
voor opruiming en schoonmaak)

:

Wat is uw relatie ten aanzien van de grond waarop het drugsafval is aangetroffen:

o Gemeente die gedumpt drugsafval heeft verwijderd
o Eigenaar
o Ander zakelijk recht, namelijk
:

:

o Ja

o Nee

Is er sprake van bodemverontreiniging
:
a conform artikel 6 t/m 13 van de Wet Bodembescherming als gevolg van de illegale
dumping van drugsafval?

o Ja

o Nee

Is het illegale drugsafval afkomstig van
de productie van synthetische drugs?

:

o Ja

o Nee

Bent u medeverantwoordelijk voor de productie :
of dumping van het drugsafval?

o Ja

o Nee

o Ja

o Nee

Is er sprake van een illegale dumping
van drugsafval?

Zo ja, motiveer waarom u desondanks
subsidie aanvraagt?

:

Is het gedumpte drugsafval verwijderd conform :
de daartoe geldende wet- en regelgeving?
Zo nee, waarom niet?

:

B Financiën
Kunt u de BTW op dit project verrekenen of de BTW compenseren?
Indien nee of gedeeltelijk, toelichting		

:

Begrote totale projectkosten

incl. BTW:
2

o Ja o Nee o Gedeeltelijk

excl. BTW:

C Verplichte bijlagen
1. Projectplan
Korte beschrijving waarin de locatie (adres) beschreven wordt waar het afval is aangetroffen, wat voor soort
afval dit betrof alsmede beschreven wordt hoe dit drugsafval is verwijderd. Ook dient u aan te geven wat u
bent in relatie tot de grond
2. Bewijs van aangifte.
U dient een kopie van de aangifte bij de politie mee te sturen. Dit bewijs is belangrijk omdat hiermee in
kaart kan worden gebracht waar dumpingen van drugsafval in Zuid-Holland plaatsvinden.
3. Bewijs van verwijdering en afvoer door een erkende verwijderaar.
Het drugafval mag niet door uzelf verwijderd worden maar moet door een erkende verwijderaar afgevoerd
worden. Een verwijderaar dient een bewijs te verstrekken dat het afval op de juiste wijze verwijderd en
afgevoerd is conform het regionaal geldende protocol of de Wet Bodembescherming.
4. Bewijs gemaakte kosten van verwijdering en afvoer door een erkende verwijderaar.
Alle nota’s voor de verwijdering van het drugsafval en de schoonmaak van de grond (indien van toepassing).
5. Fotomateriaal van het aangetroffen gedumpte drugsafval.
Foto’s waaruit helder blijkt wat en hoeveel er is aangetroffen alsmede de locatie van het aangetroffen
drugsafval in beeld komt.
6. Laatst opgemaakt jaarrekening/ financieel verslag en verklaring accountant.
Deze dient u bij te voegen indien u, voorafgaande aan het subsidiejaar, geen subsidie hebt aangevraagd bij
de provincie en geen privaatrechtelijk persoon bent.
7. Uittreksel van het KvK, maximaal 2 jaar oud
Deze dient u bij te voegen indien u geen privaatrechtelijk persoon bent.
8. Machtiging (indien van toepassing, zie onderdeel E)
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D Ondertekening
Ondergetekende verklaart:
• Alle gegevens in het aanvraagformulier en de bijlagen naar waarheid en beste weten te hebben verstrekt;
• Niet in surseance van betaling of in staat van faillissement te zijn;
• Dat niet de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem/haar van toepassing is verklaard of dat
daartoe een verzoek bij de rechtbank is ingediend;
• Zich bereid alle gewenste informatie te verschaffen aan de functionarissen die door de subsidieverstrekker
daartoe aangewezen zijn en mee te zullen werken aan controles;
• De Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 en de subsidieregeling op basis waarvan subsidie
wordt aangevraagd (indien van toepassing) te hebben gelezen;
• Bevoegd te zijn tot het indienen van de subsidieaanvraag.
Meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens kunt u vinden in de privacyverklaring op
onze website.

Plaats

:

Datum

:

Naam

:

Handtekening

:

Functie

:

Optioneel ondergetekende 2
Plaats

:

Datum

:

Naam

:

Handtekening

:

Functie

:

Optioneel ondergetekende 3
Plaats

:

Datum

:

Naam

:

Handtekening

:

Functie

:
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E Machtiging
Indien u een andere organisatie of persoon wilt machtigen, dient u onderstaande machtiging in te vullen.
Deze dient door beide partijen te worden ondertekend.

Rechtsvorm

:

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel

:

Naam organisatie

:

Naam en voorletters contactpersoon gemachtigde :
Telefoonnummer

:

Emailadres

:

Correspondentieadres

:

Postcode en woonplaats

:

Is de gemachtigde ook gemachtigd de financiële afhandeling 			
via eigen rekening af te handelen?

Rekeningnummer IBAN

:			

Tenaamstelling bank

:

Ondertekening volmachtgever
Naam

:

Plaats

:

Handtekening

:

Ondertekening gemachtigde
Naam

:

Plaats

:

Handtekening

:
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o Ja o Nee

