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Aanvraagformulier tegemoetkoming planschade 

 

  

 

 

Aanvrager 

Naam en voorletters:  ___________________________ 

Adres:    ___________________________ 

Postcode en woonplaats: ___________________________ 

Telefoon:   ___________________________ 

 

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

toepassing is) van: _________________________ 

 

Eventuele mede-eigenaar 

Naam en voorletters:  ____________________________ 

Adres:    ____________________________ 

Postcode en woonplaats:  ____________________________ 

Telefoon:    ____________________________ 

 

Eventuele gemachtigde:  

Naam en voorletters:  ____________________________ 

Adres:    ____________________________ 

Postcode en woonplaats:  ____________________________ 

Telefoon:    ____________________________ 

 

Grond waarop aanvraag wordt gedaan: (O: aankruisen wat van toepassing is)  

 

O   artikel 6.1, lid 2, onder a Wro: een bepaling van een bestemmingsplan, 

beheersverordening of inpassingsplan, niet zijnde een bepaling als bedoeld in 

artikel 3.3, artikel 3.6, eerste lid, of artikel 3.38, derde of vierde lid;  

O   artikel 6.1, lid 2, onder b Wro: een bepaling van een wijziging krachtens artikel 

3.6, eerste lid, onder a, niet zijnde een bepaling als bedoeld in artikel 3.6, tweede 

lid, of van een uitwerking krachtens artikel 3.6, eerste lid, onder b, of een nadere 

eis krachtens artikel 3.6, eerste lid, onder d; 

O artikel 6.1, lid 2, onder c Wro: een besluit omtrent een omgevingsvergunning voor 

een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, c of g, van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht; 

O artikel 6.1, lid 2, onder d Wro: de aanhouding van een besluit omtrent het 

verlenen van een omgevingsvergunning ingevolge artikel 3.3, eerste lid, of 3.4 

van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;  

О   artikel 6.1 lid 2, onder e Wro: een bepaling van een provinciale verordening als 

bedoeld in artikel 4.1, derde lid, of van een algemene maatregel van bestuur als 

bedoeld in artikel 4.3, derde lid, voor zover die bepaling een weigeringsgrond 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0020449/2016-04-14#Hoofdstuk3_Afdeling3.1_Artikel3.3
http://wetten.overheid.nl/BWBR0020449/2016-04-14#Hoofdstuk3_Afdeling3.1_Artikel3.6
http://wetten.overheid.nl/BWBR0020449/2016-04-14#Hoofdstuk3A_Artikel3.38
http://wetten.overheid.nl/BWBR0020449/2016-04-14#Hoofdstuk3_Afdeling3.1_Artikel3.6
http://wetten.overheid.nl/BWBR0020449/2016-04-14#Hoofdstuk3_Afdeling3.1_Artikel3.6
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0024779&artikel=2.1&g=2018-05-23&z=2018-05-23
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0024779&artikel=2.1&g=2018-05-23&z=2018-05-23
http://wetten.overheid.nl/BWBR0024779/geldigheidsdatum_24-09-2012#Hoofdstuk3_i31_Artikel33
http://wetten.overheid.nl/BWBR0024779/geldigheidsdatum_24-09-2012#Hoofdstuk3_i31_Artikel34
http://wetten.overheid.nl/BWBR0024779/geldigheidsdatum_24-09-2012#Hoofdstuk3_i31_Artikel34
http://wetten.overheid.nl/BWBR0020449/2016-04-14#Hoofdstuk4_Afdeling4.1_Artikel4.1
http://wetten.overheid.nl/BWBR0020449/2016-04-14#Hoofdstuk4_Afdeling4.2_Artikel4.3
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bevat als bedoeld in artikel 2.10, eerste lid, onder c, of 2.11, eerste lid, van de 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; 

О   artikel 6.1 lid 2, onder f Wro: een bepaling van een exploitatieplan als bedoeld in 

artikel 6.12, eerste lid, voor zover die bepaling een weigeringsgrond bevat als 

bedoeld in artikel 2.10, eerste lid, onder c, 2.11, eerste lid, of 2.12, eerste lid, 

onder b, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; 

О artikel 6.1 lid 2, onder g Wro: een koninklijk besluit als bedoeld in artikel 10.4.  

 

 

Om welke reden vindt u dat u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming 

in planschade? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Wat is de omvang (het bedrag) van de schade? Bestaat de schade volgens u 

uit waardevermindering van uw eigendom of uit inkomensderving?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Indien u waardevermindering van uw eigendom stelt te hebben, graag een 

omschrijving van de onroerende zaak waarvan u eigenaar of zakelijk 

gerechtigde bent. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Bij gestelde waardevermindering van eigendom: datum waarop u de 

eigendom van de onroerende zaak of een ander zakelijk recht daarop heeft 

verworven. Graag een kopie eigendomsbewijs (notariële akte) of eventueel 

contract economische overdracht meesturen. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Bij gestelde inkomensderving: nadere informatie over de aard en omvang van 

de schade.  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0024779&artikel=2.10&g=2018-05-23&z=2018-05-23
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0024779&artikel=2.11&g=2018-05-23&z=2018-05-23
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0024779&artikel=2.11&g=2018-05-23&z=2018-05-23
http://wetten.overheid.nl/BWBR0020449/2016-04-14#Hoofdstuk6_Afdeling6.4_Artikel6.12
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0024779&artikel=2.10&g=2018-05-23&z=2018-05-23
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0024779&artikel=2.11&g=2018-05-23&z=2018-05-23
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0024779&artikel=2.12&g=2018-05-23&z=2018-05-23
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0024779&artikel=2.12&g=2018-05-23&z=2018-05-23
http://wetten.overheid.nl/BWBR0020449/2016-04-14#Hoofdstuk10_Artikel10.4


 3 

Motivering en onderbouwing van de hoogte van de gevraagde 

tegemoetkoming.  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

Naam:  ______________________________ 

Adres:  ______________________________ 

Postcode: ______________________________ 

Plaats:  ______________________________ 

 

 

Datum:   ________________  

 

 

 

 

_________________________ 

Handtekening van de aanvrager: 

 

 

 

 

_________________________ 

Handtekening van eventuele mede-eigenaar:  

 

 

 

 

_________________________ 

Handtekening van eventuele gemachtigde: 

 

Het ingevulde aanvraagformulier met eventuele bijbehorende bijlagen opsturen naar: 

 

Gemeente Veldhoven  

T.a.v. Burgemeester en wethouders  

O.v.v. Verzoek Tegemoetkoming planschade 

Postbus 10101  

5500 GA Veldhoven 


