
To view the full contents of this document, you need a later version of the PDF viewer. You can upgrade 
to the latest version of Adobe Reader from www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html 
 
For further support, go to www.adobe.com/support/products/acrreader.html


versie 1, 8 oktober 2012
plakvel
alleen gebruiken als tijdelijke pagina
AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE
Aanvraag
Is eigenaar / huurder / pachter* van het object
* (doorhalen wat niet van toepassing is)
Eventuele mede-eigenaar
Eventuele gemachtigde 1)
1.  Maatregel die volgens u de schade heeft veroorzaakt of zal veroorzaken: 2)
Bepaling(en) van inpassingsplan, exclusief wijzigingsbevoegdheid, uitwerkingsplicht, nadere eis of 
binnenplanse afwijkingsbevoegdheid, zolang daaraan geen toepassing is gegeven.
Een door Gedeputeerde Staten (GS) verleende omgevingsvergunning voor een project van provinciaal
belang waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 30", van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht van het bestemmingsplan wordt afgeweken.
1)  machtiging overleggen
2)  aankruisen wat van toepassing is en vraag invullen
Bepaling van de Ruimtelijke verordening Gelderland.
Een bepaling van een planwijziging (op grond van een inpassingsplan) nadat daaraan door Gedeputeerde
Staten toepassing is gegeven.
Een bepaling van een planuitwerking (op grond van een inpassingsplan) nadat daaraan door Gedeputeerde
Staten toepassing is gegeven.
Nadere eis op grond van een inpassingsplan nadat daaraan door GS toepassing is gegeven.
de planregels
betrekking heeft
Een door GS verleende omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid,
onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
2.  Aard van de schade: 3)
3.  Welk bedrag wordt gevraagd als tegemoetkoming in de schade:
3)  aankruisen wat van toepassing is.
4.  Motiveer waarom de maatregel schade heeft veroorzaakt:
5.  Onderbouwing van de hoogte van de gevraagde tegemoetkoming:
6.  Bij gestelde inkomensderving nadere informatie overleggen:
7.  Bij gestelde waardevermindering van eigendom: omschrijf de onroerende zaak waarvan u zakelijk
     gerechtigd bent:
8.  Bij gestelde waardevermindering van eigendom: datum waarop u de eigendom van een onroerende zaak
     of ander zakelijk recht daarop heeft verworven (kopie eigendomsbewijs of contract economische
     overdracht meesturen):
10. Ruimte voor aanvulling/toelichting van het verzoek:
9.  Omschrijving van de wijze waarop u een tegemoetkoming in de schade wenst, als u geen vergoeding in
     geld wenst:
11. Ondertekening
Ondergetekende(n) verklaart/verklaren dat vorenstaande gegevens en de overige hierbij gevoegde bescheiden
zonder enig voorbehoud en naar waarheid zijn ingevuld.
Handtekening aanvrager:
Handtekening eventuele mede-eigenaar:
Handtekening eventuele gemachtigde:
Het ingevulde formulier met bijlagen zenden aan burgemeester en wethouders van (een van) de gemeente(n)
waarin de schadeoorzaak is gelegen.
8.2.1.4029.1.523496.503950
	OpslaanAls: 
	NaamAanvrager: 
	AdresAanvrager: 
	PostcodeAanvrager: 
	PlaatsAanvrager: 
	TelefoonnummerAanvrager: 
	EmailAanvrager: 
	BankrekeningAanvrager: 
	NaamMede: 
	AdresMede: 
	PostcodeMede: 
	PlaatsMede: 
	TelefoonnummerMede: 
	EmailMede: 
	NaamGemacht: 
	AdresGemacht: 
	PostcodeGemacht: 
	PlaatsGemacht: 
	TelefoonnummerGemacht: 
	EmailGemacht: 
	Eerstekeuze: 0
	NaamInpassing: 
	DatumEerste: 
	Tweedekeuze: 0
	NaamProject: 
	DatumTweede: 
	Derdekeuze: 0
	NaamAanduiding: 
	Vierdekeuze: 0
	NaamWijziging: 
	DatumVierde: 
	Vijfdekeuze: 0
	NaamUitwerking: 
	DatumVijfde: 
	Zesdekeuze: 0
	NaamPlan: 
	Aanduiding: 
	Locatie: 
	DatumZesde: 
	Zevendedekeuze: 0
	NaamProject2: 
	DatumZevende: 
	Inkomen: 0
	Waardevermindering: 0
	Bedrag: 
	Uitleg4: 
	Uitleg5: 
	Uitleg6: 
	Uitleg7: 
	Uitleg8: 
	Uitleg9: 
	Uitleg10: 
	PlaatsOndertekening: 
	DatumOndertekening: 



