
Aanvraag subsidieverlening - onderhoudssnoei monumentale bomen 
Ingevolge hoofdstuk 3 subsidiebepalingen van de bomenverordening Delft 1998.   
 

Registratienummer:  …………. 
(niet door de aanvrager in te vullen) 
 
 
Gegevens aanvrager: 
Naam van de aanvrager: …………………………………………………………………………….…... 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………. 

Postcode: ………… Plaats: ………………………………………. Telefoon: ……………………… 

 
De aanvrager is:      eigenaar van de houtopstanden of anderszins zakelijk gerechtigde 
 

    huurder of anderszins gemachtigde namens de eigenaar  
 (medeondertekening van de eigenaar is noodzakelijk, anders wordt uw aanvraag niet 

behandeling genomen) 
 

Indien gemachtigde:  

Naam van de eigenaar: ……………………………………………………………………………………. 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………... 

Postcode: ………… Plaats: ……………………………………….  Telefoon: ……………………….. 

Hoedanigheid van de gemachtigde:  …………………………………………………………………….. 
Bijv. huurder, beheerder of projectontwikkelaar 

 
Gegevens monumentale boom: 
Standplaats (adres of perceel grenzend aan): ….………………………………………………………………. 

Aantal bomen waarvoor subsidie wordt aangevraagd: ………………………………………………… 

Boomsoort(en) (indien bekend): ………………………………………………………………………………. 

Staat(staan) de boom(bomen) op de lijst van monumentale bomen?    Ja   Nee    onbekend 

Objectnummer(s) in de lijst van monumentale bomen:……………….………………………………… 
Indien onbekend situatieschets bijvoegen waaruit blijkt welke boom(bomen) wordt(worden) bedoeld 
 
Voorgestelde (snoei)werkzaamheden: 
Aanvrager wenst subsidie voor: 
 
   snoei als gevolg van storm-, bliksem- of ijzelschade 
   snoei ter herstel van de oorspronkelijke snoeivorm (bijv. leibomen) 
   stabiliteitssnoei 
   snoei ter herstel van het evenwicht tussen stam, kroon en wortelgestel 
   snoei van foutief geplaatste takken 
   

Ruimte voor toelichting: ………………………………………………………………………………..….. 

………………….…………………………………………………………………………………………….. 
 
Geraamde kosten of bedrag offerte: €…………………………...Bedrag inclusief BTW invullen ! 
kopie van de werkomschrijving en offerte meesturen 

Gemeente Delft, Stadsbeheer, Voorbereiding, postbus 78, 2600 ME  Delft 



 

Gegevens uitvoerend bedrijf: 
Werkzaamheden worden uitgevoerd door:.…………………………………………………………….. 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………. 

Postcode: ………… Plaats: ……………………………………….  Telefoon: ……………………… 

Is dit boomverzorgingsbedrijf aangesloten bij een nationaal         Ja   Nee  Onbekend 
erkende beroepsorganisatie?  
 

 
Ondertekening: 
Het is de aanvrager bekend dat de indiening van dit aanvraagformulier nog geen recht geeft op een 
bijdrage. Met de ondertekening van deze aanvraag verklaart de aanvrager; 
 
• dit aanvraagformulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld; 
• alle vereiste bijlagen voor een beoordeling van de aanvraag te hebben bijgevoegd; 
• nog geen aanvang met de werkzaamheden is gemaakt; 
• bij hem bekent is dat de subsidie niet zal worden toegekend indien met de werkzaamheden 

een aanvang is gemaakt voordat over deze aanvraag is beslist;  
 

 
 
Handtekening aanvrager: Bij huurder of anderszins gemachtigde, 

medeondertekening eigenaar: 
 
 
 
 
Plaats ………………… Datum ……………… Plaats ………………… Datum ……………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In verband met de ondertekening dit formulier inclusief bijlagen per post sturen aan:  
 
Gemeente Delft,  
Sector Stadsbeheer, Voorbereiding 
Postbus 78,  
2600 ME te Delft 
 
Bij dit formulier dienen de volgende bijlagen te worden ingediend: 
 
1. Werkomschrijving en offerte die inzicht geven in de aard en kosten van de voorgestelde 

werkzaamheden. 
 

2. Indien het objectnummer in de lijst van monumentale bomen onbekend is, een situatieschets 
waaruit blijkt voor welke boom/bomen de subsidie wordt aangevraagd. 

Gemeente Delft, Stadsbeheer, Voorbereiding, postbus 78, 2600 ME  Delft 



Toelichting bij aanvraag subsidieverlening monumentale bomen 
 
Particulier eigenaren van monumentale bomen, geplaatst op de door burgemeester en 
wethouders vastgestelde lijst van monumentale bomen, kunnen subsidie aanvragen voor 
de (onderhouds)snoei van deze bomen. Deze subsidieregeling wordt uitgevoerd conform 
de subsidiebepalingen in hoofdstuk 3 van de bomenverordening delft 1998.  
 
Lees onderstaande toelichting voordat u het aanvraagformulier invult. 
 
Aanvraagprocedure: 
• De eigenaar of gemachtigde stuurt de volledig ingevulde ‘aanvraag subsidieverlening’ in, 

vergezeld van een werkomschrijving en offerte die inzicht geven in de aard en de kosten van 
de voorgestelde werkzaamheden. Na binnenkomst ontvangt u een ontvangstbevestiging met 
het registratienummer van uw aanvraag.  

 
• Na ontvangst wordt uw ‘aanvraag subsidieverlening’ getoetst aan de subsidievoorwaarden. 

Het is mogelijk dat boomverzorgers van de gemeente Delft met u een afspraak maken om de 
betreffende boom en de voorgestelde maatregelen ter plaatse te beoordelen.   

 
• Binnen 8 weken na ontvangst van uw subsidieaanvraag ontvangt u een schriftelijke 

toezegging of afwijzing, de ‘beschikking tot subsidieverlening’. Het bedrag in deze beschikking 
is een voorlopige toezegging op basis van de bij de aanvraag ingediende werkomschrijving en 
offerte. De subsidie zal niet meer bedragen dan de helft van de werkelijk gemaakte kosten, 
inclusief de verschuldigde BTW. 

 
• De subsidievaststelling en uitbetaling dient te worden aangevraagd door het indienen van het 

formulier ‘gereedmelding en aanvraag subsidievaststelling’ en de daarin gevraagde bijlage. 
Dit formulier ontvangt u bij de ‘beschikking tot subsidieverlening en dient binnen één maand 
na voltooiing van de werkzaamheden bij de subsidieverstrekker te worden ingediend. Bij het 
te laat indienen van het formulier ‘gereedmelding en aanvraag subsidievaststelling’ wordt de 
uit te keren subsidie op nihil vastgesteld. 

 
• Na controle op de uitvoering en de subsidievoorwaarden ontvangt u de ‘beschikking tot 

subsidievaststelling waarin het definitief uit te keren subsidiebedrag is vastgesteld. Het 
subsidiebedrag wordt lager vastgesteld indien de werkelijke kosten lager zijn dan de bij de 
‘aanvraag subsidieverlening’ ingediende offerte. Uitbetaling van de subsidie vindt plaats na 
vaststelling van het subsidiebedrag. 

 
• Er zal geen subsidie worden toegekend: 

a. er onvoldoende budget is voor de toepassing van deze verordening; 
b. de snoei niet wordt uitgevoerd door een erkend boomverzorgingsbedrijf; 
c. aanvrager de kosten van snoei op grond van enige andere regeling vergoed kan krijgen; 
d. aanvrager de kosten van snoei kan doorberekenen aan huurders of gebruikers; 
e. aanvrager de kosten als bedrijfskosten kan verrekenen. 
f. met de werkzaamheden een aanvang is gemaakt voordat over de aanvraag is beslist; 
g. de monumentale boom in een dermate goede of slechte staat verkeert dat om die reden 
 snoei niet noodzakelijk is; 
h. de levensverwachting van de boom minder dan 10 jaar bedraagt. 
 

• Bij twijfels over de noodzaak van de voorgestelde snoeiwerkzaamheden, het prijsniveau van 
de ingediende offerte/factuur of de goede uitvoering van het werk brengen de boomverzorgers 
van de gemeente Delft advies uit aan het college. 
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• Indien u het niet eens bent de beschikkingen tot subsidieverlening of subsidievaststelling kunt 

u binnen 6 weken na de verzending daarvan op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet 
bestuursrecht een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en 
wethouders van Delft, Postbus 78, 2600 ME te Delft. 
 
Tevens kan, indien het spoedeisend belang betreft en u het besluit op bezwaar niet kunt 
afwachten, de president van de rechtbank te Den Haag worden verzocht een voorlopige 
voorziening te treffen als bedoeld in art 8:81, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht. Een 
dergelijk verzoek dient samen met een afschrift van het bezwaarschrift te worden gezonden 
aan de president van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage, sector Bestuursrecht, 
Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. 

 
 
Voorwaarden en verplichtingen: 
• Alleen particuliere eigenaren van monumentale bomen, geplaatst op de door burgemeester 

en wethouders vastgestelde lijst van monumentale bomen, komen voor subsidie in aanmer-
king. Bij twijfel over de monumentale status van uw boom kunt u contact opnemen met de 
sector Stadsbeheer van de gemeente Delft.  

 
• Alleen de volgende snoeiwerkzaamheden aan monumentale bomen komen voor subsidie in 

aanmerking: 
a. snoei als gevolg van storm-, bliksem-, ijzelschade; 
b. snoei ter herstel van de oorspronkelijke snoeivorm, bijvoorbeeld leibomen; 
c. stabiliteitssnoei; 
d. snoei ter herstel van het evenwicht tussen kroon/ stam/ wortels; 
e. snoei van foutief geplaatste takken. 

 
• Alle ingrepen aan de boom moeten gericht zijn op het handhaven van zijn monumentale 

karakter. Iedere vorm van kandelaberen komt niet voor een subsidie in aanmerking. 
 
• Om voor subsidie in aanmerking te komen dienen de snoeiwerkzaamheden te worden uitge-

voerd door een boomverzorgingsbedrijf, dat is aangesloten bij een nationaal erkende 
beroepsorganisatie. 

 
• Werkzaamheden waarvoor een subsidie is toegekend, dienen binnen één jaar na de schrifte-

lijke toezegging van de subsidie te worden uitgevoerd.  
 
• De gereedmelding en de factuur van het bedrijf dat de betreffende werkzaamheden heeft 

uitgevoerd dienen binnen één maand na voltooiing van het werk aan de subsidieverstrekker 
te worden gezonden. 

 
• Wanneer de werkzaamheden niet overeenkomstig de subsidiebeschikking worden uitgevoerd 

of kunnen worden uitgevoerd, moet dit onmiddellijk schriftelijk gemeld worden aan de Subsi-
dieverstrekker. 

 
• Burgemeester en wethouders kunnen als voorwaarde opnemen: 

De boom waarvoor subsidie is verstrekt dient, gedurende een periode van 15 jaar deugdelijk 
in stand te worden gehouden. Dat wil zeggen dat alle ingrepen aan en bij de boom (zowel die 
waarvoor een bijdrage is toegekend als alle andere werkzaamheden en activiteiten) gericht 
zijn op het handhaven van het monumentale karakter en de gezondheid van de boom 
gedurende tenminste 15 jaar. 
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