
 

AANVRAAGFORMULIER PLANSCHADE TEGEMOETKOMING 
 
 
Indien u belanghebbende bent en schade lijdt tengevolge van één van de criteria zoals genoemd 
in artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening, kunt u op aanvraag en onder 
voorwaarden/beperkingen een recht doen gelden op planschade.  
 
Een aanvraag om tegemoetkoming van planschade dient u in te dienen bij het college van 
burgemeester en wethouders met gebruikmaking van onderhavig formulier. 
 
Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag is een drempelbedrag van € 300,-- 
verschuldigd. Dit bedrag dient u binnen vier weken na verzenddatum van de 
ontvangstbevestiging van het onderhavige formulier te worden overgemaakt op 
rekeningnummer                                                          t.n.v. gemeente Stichtse Vecht 
o.v.v. planschade + uw naam. Indien binnen de gestelde termijn niet wordt betaald, wordt de 
aanvraag niet in behandeling genomen.  
 

Met de ontvangstbevestiging wordt de ´Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in 
planschade´ meegestuurd. Hierin staat het verloop van de procedure vermeld. Indien u nog 
vragen heeft of wilt weten in welk stadium van de procedure de aanvraag zich op enig moment 
bevindt, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar.  

 
Aanvrager 
 
Naam en voorletters:  ……………………………………………………………….. □ Man □ Vrouw 

Correspondentieadres:  ……………………………………………………………... 

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

Telefoon overdag:  …………………………………………………………………… 

 

Bent u:       □  eigenaar    □ huurder 

  □  anders, namelijk  ………………………………………………. 

 

Eventuele mede-eigenaar 
 
Naam en voorletters:  ……………………………………………………………….. □ Man □ Vrouw 

Correspondentieadres:  ………………………………………………………….…. 

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

Telefoon overdag:  …………………………………………………………………... 



 

Eventuele gemachtigde 
 
Naam en voorletters:  ……………………………………………………………….. □ Man □ Vrouw 

Correspondentieadres:  ………………………………………………………………... 

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

Telefoon overdag:  ……………………………………………………………………… 

 
 
 
Lokale en kadastrale aanduiding perceel van waaruit schade wordt geleden 
 
Straat en huisnummer:  ………………………………………………………….......... 

Postcode en plaats:  ……………………………………………………………………. 

 

Kadastrale aanduiding 

Gemeente:  ………………………………………………………………………………... 

Sectie:  ……………………………………………………………………………………… 

Nummer:  …………………………………………………………………………………… 

 
Schadeveroorzakende maatregel 
 
O artikel 6.1, tweede lid, onder a Wro: bepalingen van een bestemmingsplan of inpassingsplan;  
O artikel 6.1, tweede lid, onder b Wro: besluit omtrent een wijzigingsplan of een planuitwerking; 
O artikel 6.1, tweede lid, onder c Wro: besluit tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in 

artikel 3.38 Wro; 
O artikel 6.1, tweede lid, onder d Wro: besluit als bedoeld in artikel 3.10, 3.22, 3.23, 3.27, 3.29, 

3.40, 3.41, 3.42 Wro; 
O artikel 6.1, tweede lid, onder e Wro: aanhouding van het besluit omtrent het verlenen van een 

bouw-, sloop- of aanlegvergunning ingevolge artikel 50, eerste lid Woningwet dan wel 
ingevolge artikel 3.18 lid 2 , 3.20 lid 5 Wro; 

O artikel 6.1, tweede lid, onder f Wro: bepalingen van een provinciale verordening of algemene 
maatregel van bestuurd, voor zover die bepaling een weigeringsgrond bevatnaps bedoeld in 
artikel 44 lid 1 sub f of g van de Woningwet. 

 
(O: aankruisen wat van toepassing is)  
 



 

 
 
Op welk gebied heeft deze schadeveroorzakende maatregel betrekking? 
…………………………………………………………………………………………………….. 

 
Motiveer uw aanvraag. Wat houdt de schadeveroorzakende maatregel in en welke 
gevolgen heeft deze maatregel voor u? 
…………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

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

 

Voorzienbaarheid. Op welk moment en hoe vernam u voor het eerst van de 
schadeveroorzakende maatregel? 
…………………………………………………………………………………………………….. 

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

 
 
Aard van de schade. Bestaat de schade volgens u uit waardevermindering van uw 
eigendom of uit inkomensderving? Bij waardevermindering dient u tevens aan te geven 
wat de waardevermindering volgens u is. 
…………………………………………………………………………………………………….. 

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

 
 
Bij gestelde waardevermindering van eigendom: omschrijving van de onroerende zaak 
waarvan u zakelijk gerechtigd bent 
…………………………………………………………………………………………………….. 

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

 
 



 

Bij gestelde waardevermindering van eigendom: datum waarop u de eigendom van een 
onroerende zaak of een ander zakelijk recht daarop heeft verworven (kopie 
eigendomsbewijs of evt. contract economische overdracht meesturen) 
…………………………………………………………………………………………………….. 

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

 

Bij gestelde inkomensderving: nadere informatie/omschrijving 
…………………………………………………………………………………………………….. 

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

 
 
Ruimte voor aanvullingen en toelichting, op- of aanmerkingen 
…………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

 
 
Handtekening 
 
Hierbij verklaar ik dat ik het formulier en de bijlagen naar waarheid heb ingevuld. 
 
 

Handtekening aanvrager:  ………………………………………………………….. 

 

 

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

 

 

Handtekening eventuele gemachtigde:  ……………………………….…………. 

 
 
Plaats:  ……………………………………………………………………………….. 

Datum:  ………………………………………………………………………………. 



 

 
 
Dit ingevulde formulier met bijbehorende bescheiden op sturen naar:  
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht,  
Postbus 11, 3600 AA Maarssen. 
 

-.-.-.-.-.-.-.- 
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