
      

       

        

 

  

  

  

  

  

 

  

   

  

 

  

  

    

    

  

   

  

  

   

  

 

  

   

  

  

   

  

     

     

    

               

  

Aanvraag om tegemoetkoming planschade (art. 6.1. Wro) 

Burger, organisatie of gemachtigde?* (*invullen wat van toepassing is) 

Burger 

Voorletters : 

Voornamen : 

Achternaam : 

Straatnaam : 

Huisnummer : 

Huisnummertoevoeging: 

Postcode : 

Woonplaats : 

Telefoonnummer : 

E-mailadres : 

Bankrekeningnr. IBAN: 

Contactgegevens bedrijf 

KvK-nummer bedrijf : 

Naam bedrijf : 

Straatnaam : 

Huisnummer : 

Huisnummertoevoeging : 

Postcode : 

Woonplaats : 

Telefoonnummer : 

E-mailadres : 

Bankrekeningnr. IBAN : 

Schadeadres : 

Straatnaam : 

Postcode : 

Plaats : 

of 

kadastrale aanduiding : sectie: nummer(s): 

Zijn er mede-eigenaren ? : 

Zo ja wie ? 

(verderop in het formulier dient u een kopie van het eigendomsbewijs (akte) mee te sturen bij 

uw aanvraag) 

Aanvraagformulier planschade Gemeente Loon op Zand 



      

 

 

      
         

   

     

    

         
   

    

          
                    

    

         
       

Oorzaak planschade(*door welke ruimtelijke maatregel lijdt u schade?) 

Schadeveroorzakende ruimtelijke maatregel ex. art. 6.1 Wro*: (*aankruisen wat van toepassing 

is) 

een bepaling van een bestemmingsplan 

een bepaling van een inpassingsplan 

een bepaling van een beheersverordening 

een bepaling van een wijzigingsplan 

een bepaling van een uitwerkingsplan of een nadere eis  

een omgevingsvergunning voor planologisch afwijken (art. 2.1 eerste lid onder c 

Wabo) 

de aanhouding van een besluit omtrent het verlenen van een omgevingsvergunning 

bepalingen in algemene regels van Provinciale verordeningen of Amvb’s of 

exploitatieplannen, voor zover die bepalingen een weigeringsgrond voor een 

omgevingsvergunning bevatten; 

een koninklijk besluit als bedoeld in artikel 10.4 Wro (ten behoeve van de 

landsverdediging). 

Wat is de naam van het schadeveroorzakende besluit*?: 

(Correcte naam vermelden van de schadeveroorzakende ruimtelijke maatregel zoals onherroepelijk is vastgesteld) 

Vastgesteld : 

Inwerking getreden (=peildatum schade) : 

Onherroepelijk sinds : 

Wat is de aard van de door u geleden schade*? 
(Vermogensschade en/of inkomensschade?) 

Omschrijving inkomensschade*: (indien van toepassing) 

Wat is volgens u de hoogte van de geleden schade? In euro’s. 
(Hier geeft u een schatting aan in euro’s van de schade. U hoeft geen taxatierapport mee te sturen ! de planschadecommissie 

taxeert eventueel onafhankelijk de schade) 

Wenst u tegemoetkoming in geld of compensatie in natura? 
(Bijvoorbeeld: aanplant van lindebomen om inkijk te beperken) 

Aanvraagformulier planschade Gemeente Loon op Zand 



       

    

         

      

 

            
              

               

      

 

 

    
               

                 

    

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

              

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

         

 

Beperking schade en gemaakte afspraken 

Heeft u geprobeerd de schade te voorkomen of beperken? 

Zijn er afspraken met u gemaakt over de schade? Zo ja, welke? 
(Bijvoorbeeld: heeft u met een ontwikkelaar of de gemeente een overeenkomst gesloten waarmee planschade is 

gecompenseerd? bijvoorbeeld aanplant van een groenstrook, of worden er voorzieningen aan uw woning getroffen ?) 

Nadere motivering van uw verzoek*: 
(Geef hier een uitgebreide motivering aan waarom u planologisch nadeel ondervindt van de schadeveroorzakende maatregel. 

Door welke schadefactoren ontstaat er voor u waardevermindering van uw eigendom of inkomensschade? dit in vergelijking met 

het voorgaande planologische regime) 

Verklaring: 

Hierbij verklaar ik dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en ermee bekend te zijn dat 

voor het in behandeling nemen van de aanvraag een recht van € 300,- is verschuldigd. 

Datum : 

Naam : 

Handtekening: 

Bijlagen 

- Kopie eigendomsbewijs 

- (Eventueel kopie inschrijving KvK bij aanvraag door bedrijf) 

Aanvraagformulier planschade Gemeente Loon op Zand 
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