Aanvraagformulier Tegemoetkoming planschade
Uw gegevens
Naam:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
IBAN:

Gegevens mede-eigenaar
(Alleen invullen als u niet de enige eigenaar bent. Zijn er meerdere mede-eigenaren, stuur dan een
bijlage met hun gegevens mee)
Naam:
Adres:
Postcode en woonplaats:

Eventuele gemachtigde/vertegenwoordiger
Naam:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Stuur een kopie machtiging mee.

Gegevens pand of grond waarover deze aanvraag gaat
Straat en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
Kadastrale aanduiding
Deze informatie kunt u vinden op uw koopakte of eigendomsbewijs. U kunt deze informatie ook
opvragen bij het kadaster.
Gemeente:
Sectie:
Perceelnummer:
Ik ben:
Huurder
Pachter
Erfpachter
Eigenaar
Op welke datum heeft u het pand of de grond gekocht?
Op welke datum is het pand of de grond gepasseerd bij de notaris?
Omschrijf het pand of de grond:

Gegevens schade
Oorzaak schade
Besluit dat volgens u de oorzaak is van de schade:
Nieuw of gewijzigd bestemmingsplan
Bepaling van een beheersverordening
Bepaling van een inpassingsplan van de provincie of het Rijk
Wijziging, uitwerking of ontheffing van bestemmingsplan of het stellen van nadere
eisen
Omgevingsvergunning om af te wijken van een bestemmingsplan of
beheersverordening
Andere oorzaak, namelijk:
Let op: u kunt alleen een schadeoorzaak aangeven die is opgenomen in artikel 6.1, lid 2 Wro

Leg uit waarom dit besluit de oorzaak van de schade is:

Soort schade
Pand of grond is minder waard geworden
Hoeveel is het pand of de grond minder waard geworden?
Leg uit waarom uw pand of grond minder waard is geworden door het besluit:

Blijvende inkomstendaling
Hoeveel zijn uw inkomsten gedaald?
Leg uit waarom uw inkomsten minder zijn geworden door het besluit:

Over de schadevergoeding
Planschade wordt meestal vergoed als geldbedrag. Als u geen vergoeding in geld wilt, hoe wilt u
dan dat wij tegemoet komen aan de schade?

Heeft u al eerder schadevergoeding gekregen voor de schade als gevolg van dit besluit?
Nee
Ja
Leg uit waarom de schadevergoeding die u heeft gekregen, niet genoeg was

Ondertekening
Ik verklaar dat ik dit formulier naar waarheid heb ingevuld en dat ik weet dat ik op grond van artikel
6.1 tot en met 6.7 van de Wro en de artikelen 6.1.1.1 tot en met 6.1.3.8 van het Besluit ruimtelijke
ordening (Bro) voor het in behandeling nemen van dit verzoek € 300,- moet betalen.

Plaats:
Datum:

Handtekening aanvrager:

...............................................................................................................................................................
Handtekening eventuele mede-eigenaar:

................................................................................................................................................................
Handtekening gemachtigde/vertegenwoordiger:

...............................................................................................................................................................

