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AANVRAAGFORMULIER  

Lokaal Energie Experimenten Fonds 

 

Dit formulier kan alleen worden gebruikt voor de aanvraag van een eenmalige subsidie in het kader 

van Lokaal Energie Experimenten Fonds - LEEF 

 
Aan subsidieverstrekking zijn verplichtingen verbonden, zie hiervoor de Algemene Subsidieverordening 

Heerenveen 2017 en de nadere regels ‘Lokaal Energie Experimenten Fonds (www.overheid.nl). 
 

Indien gewenst kan de projectleider LEEF van de gemeente Heerenveen u helpen bij het invullen 

van dit formulier: duurzaam@heerenveen.nl  

 

Algemene gegevens  

A1. Gegeven initiatiefnemer   

(er dienen tenminste 4 initiatiefnemers te zijn voor het experiment en initiatiefnemers dienen 

ingeschreven te zijn in de gemeente Heerenveen. Een volledige lijst met initiatiefnemers kunt u als losse 

bijlage toevoegen.)  

Gegevens 1e initiatiefnemer – tevens contactpersoon & postadres  

Naam organisatie 

Kamer van Koophandel nummer 

Naam contactpersoon 

Straat en huisnummer 

Postcode 

Telefoonnummer 

E-mailadres 

(indien van toepassing) 

(indien van toepassing) 

 

  

 

 
 

Gegevens 2e initiatiefnemer  

Naam organisatie / persoon 

Straat en huisnummer 

Postcode 

Telefoonnummer* 

E-mailadres*  

 

 

 

 

 

Gegevens 3e initiatiefnemer  

Naam organisatie / persoon 

Straat en huisnummer 

Postcode 

Telefoonnummer* 

E-mailadres* 

 

 

 

 

 

Gegevens 4e initiatiefnemer   

Naam organisatie / persoon 

Straat en huisnummer 

Postcode 

Telefoonnummer* 

E-mailadres* 

 

 

 

 

 

 

Bankrekeningnummer (IBAN ) 

 

 

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor meer informatie zie de laatste pagina.  

* Deze informatie is niet verplicht, als de aanvraag niet compleet is kan er contact worden opgenomen. 



 

 

Gemeente Heerenveen 

14 0513 

www.heerenveen.nl 

Bezoekadres: 

Crackstraat 2 

8441 ES Heerenveen 

Correspondentieadres: 

Postbus 15000 

8440 GA Heerenveen 

 

Algemene gegevens  

 

A2. Overige aanvragen 

 

Heeft dit experiment nog meer 

aanvragen in het kader van deze 

subsidie ingediend?  

 Ja 

 Nee  

Er wordt maximaal 1 aanvraag per experiment in behandeling 

genomen  

Heeft u naast deze aanvraag ook een 

beroep op een andere regeling, 

bestuursorgaan, personen, organisatie 

of gedaan? 

 Ja, welke regeling en/of bij wie ________________ 

En voor welk bedrag € _______________________ 

 Nee  

 

Indien u de vorige vraag met ‘Ja’ of 

‘Weet nog niet’ heeft beantwoord: 

Indien u een onderneming bent, let op: 

 

Indien u van meerdere instanties subsidies ontvangt, kan het 

zijn dat na het indienen van uw aanvraag nog een de-

minimisverklaring ingediend moet worden. U ontvangt 

hiervan dan nog bericht. De subsidie zal dan verleend worden 

als zijnde deminimis steun. 

 

Niet alleen de deminimis, ook overige gevolgen zijn voor 

consequentie van u als subsidieontvanger. U dient zelf zorg te 

dragen dat uw activiteiten voldoen aan onze eisen (aanvraag, 

nadere regels en beschikking) en de gestelde eisen van de andere 

subsidie verstrekker(s). Dit geschiedt op eigen rekening en risico van 

u als subsidieontvanger.  

 

 

B. Projectgegevens   

B1. Algemeen  

Naam van het experiment:   

Het experiment levert een bijdrage aan 

één of meerdere doelstellingen 

 Aardgasvrij worden 

 Besparen van energie 

 Opwekken van energie  

 Geen van bovenstaande. Uw experiment voldoet niet aan 

onze voorwaarden en komt niet in aanmerking voor 

subsidie 

 
 
 
 

 

Projectplan met doelstelling van het 

experiment:  
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B. Projectgegevens   

 

 

[maximaal 2500 tekens incl. spaties] 

Omschrijf  de doelstelling en het gewenste eindresultaat van het 

experiment en hoe de uit te voeren activiteiten aan dat doel 

bijdragen. Dient in een bijlage te worden toegevoegd. 

Geplande startdatum: Startdatum: vul hier de datum in waarop de activiteiten worden 

gestart en de eerste kosten zijn/worden gemaakt.  

Let op! Het experiment mag niet zijn gestart voor de datum van 

indiening van deze aanvraag.  

Geplande einddatum: Einddatum: geef aan wanneer het beschreven eindresultaat van het 

experiment wordt behaald. Dat mag niet langer duren dan 2 jaar. 

Uiteraard mag het gestarte project verder. 

Locatie realisatie:  Het experiment mag uitsluitend plaatsvinden binnen de 

gemeentegrenzen van de gemeente Heerenveen. 

Samenwerkende partners: 

Waar bestaat de samenwerking uit: 

[maximaal 500 tekens incl. spaties] 

 
 
Namen en omschrijving waar de samenwerking uit bestaat. Mag ook 

in een diagram op één blad. 

 

 

C. Criteria deelname experiment  

Uw experiment dient een bijdrage te leveren aan de onderstaande criteria, meer informatie kunt u 

vinden in de van toepassing zijnde nadere regels LEEF. U mag  uw toelichting op de criteria ook 

toevoegen als bijlage. 

Energie & duurzaamheid 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
[maximaal 1500 tekens incl. spaties] 

Graag de bijgeleverde template invullen voor uw experiment om aan 

te geven hoeveel energie er jaarlijks wordt bespaart of opgewekt en 

wat de CO2 reductie is. 

 

Geef een toelichting in welke omvang het experiment bijdraagt aan 

de energiedoelstellingen van de gemeente met een heldere 

onderbouwing. Gebruik hiervoor de samenvatting van de Regionale 

Energie Strategie van Heerenveen in de bijlage. 

 

Geef aan welke landelijke of provinciale wetgeving uw experiment 

beïnvloeden. Omschrijf hoe de gemeente Heerenveen in regels 

ruimte kan bieden aan uw experiment 

 

 

Draagvlak 

 

 

 

 

 

 

[maximaal 1000 tekens incl. spaties] 

Geef een toelichting of/hoe u (een deel van) de inwoners van 

Heerenveen betrekt bij het experiment en hoe u tot voldoende 

draagvlak gaat komen binnen het acceptatiegebied. Hoeveel 

inwoners uit het acceptatie-gebied zijn actief bij uw experiment. 

Voor hoeveel inwoners gaat dit een aanbod uit het experiment zijn. 

Voor hoeveel inwoners van Heerenveen is dit een herhaalbaar 

energieproject. 
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C. Criteria deelname experiment  

Bijdrage sociale duurzaamheid  

 

 Hoe maakt u uw experiment zichtbaar voor 

de Heerenveense gemeenschap. 

 

Hoe krijgt u deelnemers aan uw experiment 

verbonden en hoe verbindt u hen met heel 

Heerenveen. 

 

Hoe zorgt u er voor dat mensen uw 

experiment vertrouwen. 

 [maximaal 2000 tekens incl. spaties] 

 

 

Omschrijf hoe uw experiment het welzijn van (een deel van) de 

inwoners van Heerenveen versterkt.  

Welke onderdelen en sociale gevolgen van een aardgasvrije wereld 

in 2050 (zoals zelfredzaamheid en eigenaarschap), brengt uw 

experiment al in de komende jaren dichterbij. 

Omschrijf de bijdrage die uw experiment levert op de onderlinge  

samenwerking tussen de inwoners van uw acceptatiegebied en 

daarbuiten. 

Betrokkenheid lokale ondernemers  

 

  

 

 

[maximaal 1000 tekens incl. spaties] 

Geef aan in hoeverre uw experiment bijdraagt aan de omzet van 

lokale ondernemers en in hoeverre uw experiment de samenwerking 

met lokale ondernemers versterkt.  

Geef aan welke samenwerkingsovereenkomsten u bent aangegaan 

om instanties of bedrijven aan u te binden. 

Geef aan hoe je toegang krijgt tot de benodigde expertise om samen 

te werken met lokale ondernemers en instanties. 

Mate van innovatie  

   technisch,  

   financieel,  

   sociaal maatschappelijk en 

   governance / procesmatig. 

 

[maximaal 1500 tekens incl. spaties] 

 

 

Geef aan in hoeverre uw experiment systeemveranderingen in gang 

zet en vernieuwend is voor de gemeente Heerenveen. 

Effect 

 

 

 

 

 

[maximaal 1500 tekens incl. spaties] 

 

Omschrijf hoe de gemeentelijke bijdrage aan uw experiment zich 

verhoudt tot het totaal financieel effect. 

Omschrijf wat u in de samenwerking met de gemeente van de 

gemeente zelf verwacht en welke effecten de gemeente mag 

verwachten van de samenwerking met uw experiment. 

Ruimtelijke impact 

 

 

 

 

 

[maximaal 1500 tekens incl. spaties] 

 

 

 

 

Geef een toelichting op de ruimtelijke impact van het initiatief. 

Uitgangspunt is het behouden of verbeteren van de ruimtelijke 

kwaliteit van het betreffende gebied. 

Bijdrage aan 

   biodiversiteit,  

   circulaire economie 

   klimaatadaptatie 
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C. Criteria deelname experiment  

[maximaal 1000 tekens incl. spaties] Geef een toelichting op de positieve bijdrage die het experiment 

levert voor biodiversiteit, circulaire economie en/of 

klimaatadaptatie. 

 
 
D. Ruimtelijke ordening/vergunningen  

Past het experiment binnen het 

vigerende bestemmingsplan? 

 Ja 

 Nee 

 Weet nog niet 

 Niet van toepassing  

 

Past het experiment binnen het rijks- en 

provinciaal beleid? 

 Ja 

 Nee 

 Weet nog niet 

 Niet van toepassing  

 

 

 

E. Financiële gegevens   

Wat zijn de totale investeringskosten 

van uw experiment?  € ……………………….. 

Proceskosten  

 

 

Dit zijn de kosten die gemaakt worden aan 

advies, taxaties, berekeningen, andere 

inhuur, communicatie en zaalhuur, dus niet 

aan het verdienmodel van het project zelf of 

een onrendabele top daarvan.  

 

Totale kosten procesgeld:   € …………………. 

Bedrag aanvraag subsidie:   € …………………. 

 

Let op: indien u financiële ondersteuning aanvraagt, dient  het 

subsidiebedrag minimaal 50% en maximaal 75% van de totale 

kosten voor procesgeld te bedragen. 

Overige Kosten  

Dit zijn kosten aan realisatie, uitvoering, 

verzekering, bouwrijp maken, garantstelling 

enz. 

 

 

 

 

 

Totale overige kosten:                               € …………………. 

Bedrag aanvraag subsidie:   € …………….….. 
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F. Bijlagen 

Uw aanvraag heeft de volgende verplichte  bijlagen. Geef aan welke eigen bijlagen u indient naast de 

verplichte templates.  

Let op: Wij kunnen alleen volledige (complete en tijdige) aanvragen in behandeling nemen.  

Projectplan 

Hierin geeft u aan welke doelstellingen u 

met het experiment heeft, waarom het 

experiment binnen het LEEF 

Experimentenfonds past, wat u precies gaat 

doen en hoe u dat gaat doen.  

 Als bijlage meegestuurd. 

 

 

Communicatieplan 

Hierin omschrijft u op welke wijze en met 

welke frequentie communicatie met de 

omgeving (doelgroep, inwoners uit het 

acceptatiegebied) plaatsvindt 

 Als bijlage meegestuurd 

Template begroting, waar mogelijk 

onderbouwd met offertes. 

 Template meegestuurd 

 Offertes als bijlage meegestuurd. 

 

Dekkingsplan  Als bijlage meegestuurd.  

Samenwerkingsovereenkomst 

initiatiefnemers 

 Als bijlage meegestuurd 

 Optioneel: overige gegevens die 

nodig kunnen zijn voor de beslissing 

op uw subsidieaanvraag 

 

 Als bijlage meegestuurd, namelijk: …………………. 
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Verklaring 

 
 Hierbij verklaar ik:  

- Alle gegevens in het aanvraagformulier en de bijlagen naar waarheid en beste weten te hebben ingevuld 

c.q. verstrekt. 

- Te houden aan de voorwaarden en verplichtingen, zoals bepaald in de desbetreffende  Nadere regels, de 

staatssteun- en aanbestedingsregels, alsmede overige wettelijke regelingen die op de uitvoering van het 

experiment van toepassing zijn;  

- Ervan op de hoogte te zijn dat de aanvrager c.q. subsidieontvanger zelf verantwoordelijk is en blijft voor 

het verkrijgen van de noodzakelijke vergunning en dat schade voortvloeiend uit het niet verkrijgen 

daarvan voor rekening is van de aanvrager;  

- Bereid te zijn alle gewenste informatie te verschaffen aan functionarissen die door de subsidieverstrekker 

daartoe zijn aangewezen 

- Niet in surséance van betaling, in een wettelijk of minnelijk schuldsaneringtraject of in staat van 

faillissement te zijn, noch mijn partners.  

- hij/zij bevoegd is om namens de overige drie initiatiefnemers de aanvraag in te dienen, zij bekend zijn met 

de inhoud en mede akkoord gaan; 

- de subsidie besteed zal worden aan het doel/activiteit/experiment waarvoor deze wordt aangevraagd. 

 

En tevens: 

- Zelf te communiceren met de omgeving (=het acceptatiegebied), zodat zij op de hoogte zijn van het 

experiment; 

- Eventuele bezwaren vanuit de omgeving te melden bij de energieregisseur; 

- Deel te nemen aan inspiratiesessies die door de gemeente worden georganiseerd; 

- Een eindpresentatie te houden voor de gemeenteraad; 

- Alle opgedane kennis te delen met de gemeente en andere initiatiefnemers. 

 

Plaats  ___________________________________________________________ 

Datum  ___________________________________________________________ 

 

Handtekening  

___________________________________________________________ 

 

Naam              ___________________________________________________________ 

Functie           ____________________________________________________________ 
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1. Aanvraagformulier opsturen/afgeven 

Aanvraagformulier 

 

Lokaal Energie Experiment Heerenveen 

 

U kunt het aanvraagformulier per post of per e-mail indienen van 1 januari 2021 tot en met 1 maart 2021. Nadat u 

een volledige aanvraag heeft ingediend ontvangt u zo spoedig mogelijk bericht over het beoordelingsproces en de 

datum waarop het besluit genomen wordt of uw experiment voor subsidie in aanmerking komt.  

 

Formulier retour sturen naar:    

 

Postadres: Gemeente Heerenveen, afd. Ruimtelijke ontwikkeling, t.a.v. M.Urlings, postbus 15000, 8440 GA  

Heerenveen. 

 

E-mail: duurzaam@heerenveen.nl 

 

Let op: het is belangrijk dat u het aanvraagformulier volledig invult, ondertekent en de bijlagen, alleen dan kunnen 

wij uw aanvraag in behandeling nemen. 

 

 

 
2. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 

Uw aanvraag wordt in behandeling genomen door (vak)afdeling Ruimtelijke Ordening Ontwikkeling. Zij verwerken 

voor het subsidieproces en het beoordelen van uw aanvraag onderstaande gegevens. Indien uw aanvraag voldoet 

aan de gestelde voorwaarden in de Nadere Regels LEEF experimentenfonds, worden onderstaande gegevens 

tevens verwerkt door de vakafdelingen Financiën en Maatschappelijke Ontwikkeling. De grondslag daarvoor is 

artikel 4:23 Algemene wet bestuursrecht, algemene subsidieverordening en nadere regels en artikel 6 lid 1, sub e 

van de AVG.  

 

Deze informatie staat ook verwerkt in ons Privacy verwerkingsregister. De bewaartermijn van onderstaande 

gegevens is maximaal 7 jaar, dit is overeenkomstig de VNG selectielijst. Het betreft de volgende categorieën van 

persoonsgegevens: naam adres, woonplaats, KvK nummer, financiële gegevens, statuten, emailadres, 

telefoonnummer en IBAN.  

 

 


