
 

 

 

 

 

 

Aanvraagformulier tegemoetkoming in planschade ex artikel 6.1. 

Wet ruimtelijke ordening 

 

Aanvrager 

Naam en voorletters:   ………………………………….……………………………… 

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

Postcode en woonplaats:  …………………………………………………………………. 

Telefoon: …   ………………………………………………………………… 

E-mailadres:   ………………………………………………………………… 

In zijn hoedanigheid van eigenaar/huurder/pachter (doorhalen wat niet van toepassing is) van    

(Geef hierbij aan op welk perceel de gestelde planschade betrekking heeft)  -  

Adres: ……………………………….. 

Kadastraal bekend gemeente: ……………..…Sectie: ……Nummer(s): …………………….. 

Voeg zo mogelijk bouwtekeningen/plattegronden van het object toe voor de taxateur 

 

Eventuele mede-eigenaar 

Naam en voorletters: … 

Adres: … 

Postcode en woonplaats: … 

Telefoon: … 

 

Eventuele gemachtigde:  

Organisatie:  

Naam en voorletters: … 

Adres: … 

Postcode en woonplaats: … 

Telefoon: … 

E-mailadres:  
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Maatregel die volgens aanvrager oorzaak is van schade (art. 6.1, lid 2 Wro) 

(S.v.p. hieronder aanvinken wat van toepassing is)  

Meerdere antwoorden zijn mogelijk. 

 

O een bepaling van een bestemmingsplan of inpassingsplan, niet zijnde een bepaling als 

bedoeld in artikel 3.6, eerste lid of van een beheers verordening als bedoeld in artikel 3.38.  

 

O Gemeentelijk projectbesluit of projectvrijstelling 

 

O Omgevingsvergunning (voor zover die betrekking heeft op een afwijking van het 

geldende bestemmingsplan) 

 

O Anders, namelijk……………..…………………………………………………… 

 
 

Op welk besluit heeft deze maatregel betrekking? 

Naam besluit planologische maatregel: 

………………………………………………………………………………………………                                                         

……………………………………………………………………………………………….. 

Datum besluit:                                                                                        

…………………………………………………………………………………………...  

 

Wat is de aard en omvang van de schade? U dient dit grondig te motiveren. Indien de 

schade bestaat uit waardevermindering van uw eigendom dan graag specificatie van 

schadebedrag aangeven.  

 

…………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Bij gestelde waardevermindering van eigendom: omschrijving van de onroerende zaak 

waarvan u zakelijk gerechtigde bent 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Bij gestelde waardevermindering van eigendom: datum waarop u de eigendom van een 

onroerende zaak of een ander zakelijk recht daarop heeft verworven, graag ook kopie 

eigendomsbewijs of eventueel contract economische overdracht meesturen 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Bij gestelde inkomensderving: gelieve nadere informatie te geven 

 

………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Ruimte voor aanvullingen en toelichting 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Plaats: 

 

Datum: 

 

Handtekening van de aanvrager: 

 

Handtekening van eventuele mede-eigenaar:  

 

Handtekening van eventuele gemachtigde: 

 

Gelieve het ingevulde formulier met bijbehorende bescheiden op te sturen naar:  

burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte, postbus 140, 8100 AC te Raalte. 


