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A A N V R A A G F O R M U L I E R T E G E M O E T K O M I N G P L A N S C H A D E 

Indien u meent dat u schade lijdt of zal lijden als gevolg van een besluit van provinciale staten over een 
inpassingsplan, projectbesluit of de provinciale verordening ruimte, kunt u aan gedeputeerde staten een 
verzoek doen om een tegemoetkoming in deze schade. 
Het moet gaan om schade in de vorm van inkomensderving of een vermindering van de waarde van een 
onroerende zaak en de schade behoort redelijkerwijs niet voor uw rekening te blijven. Daarnaast mag de 
tegemoetkoming niet voldoende anderszins verzekerd zijn. 

Een aanvraag om tegemoetkoming in de schade moet worden ingediend bij burgemeester en wethouders 
van (een van) de gemeente(n) waarin de schadeoorzaak is gelegen. Burgemeester en wethouders zullen 
de aanvraag onverwijld doorsturen naar gedeputeerde staten. De verdere afhandeling van uw aanvraag 
gebeurt ook door gedeputeerde staten. Door gedeputeerde staten zal een onafhankelijk adviseur worden 
gevraagd uw aanvraag te beoordelen. Indien de adviseur dat nodig acht zal een hoorzitting worden 
gehouden waar u uw aanvraag kunt toelichten. Na advies zullen gedeputeerde staten een besluit nemen. 

Voor het behandelen van de aanvraag is een recht van € 300,- verschuldigd. Zodra gedeputeerde staten de 
aanvraag hebben ontvangen krijgt u een ontvangstbevestiging en een factuur. Het op de factuur vermelde 
bedrag dient binnen vier weken na de dag van verzending van deze ontvangstbevestiging en factuur te 
worden gestort op de daarvoor aangegeven rekening. Indien dat niet binnen die termijn gebeurt zal uw 
verzoek niet in behandeling worden genomen. 

Aanvrager 
Naam en voorletters 
Adres 
Postcode en woonplaats 
Telefoon 

Is eigenaar / huurder / pachter (doorhalen wat niet van toepassing is) van het object: 

Eventuele mede-eigenaar 
Naam en voorletters 
Adres 
Postcode en woonplaats 
Telefoon 

Eventuele gemachtigde 
Naam en voorletters 
Adres 



Postcode en woonplaats 
Telefoon 

Maatregel die volgens u de schade heeft veroorzaakt of zal veroorzaken 
Bepaling(en) van een inpassingsplan, exclusief wijzigingsbevoegdheid, uitwerkingsplicht, binnenplanse 
ontheffingsbevoegdheid, zolang daaraan geen toepassing is gegeven; 
naam plan: 

Bepaling(en) van een provinciaal projectbesluit; 
naam project: 

Bepaling van de provinciale verordening Ruimte: 

Wijzigingsbevoegdheid op grond van een inpassingsplan, nadat daaraan toepassing is gegeven 
naam plan: 

Uitwerkingsplan; 
naam plan: 

Locatie waarop uw aanvraag betrekking heeft: 

Aard van de schade 
0 inkomingsderving 
0 vermindering waarde onroerend goed 

Welk bedrag wordt gevraagd als tegemoetkoming in de schade: 

Motiveer waarom de maatregel schade heeft veroorzaakt: 

Onderbouwing van de hoogte van de gevraagde tegemoetkoming: 

Bij gestelde inkomensderving nadere informatie overleggen. 

Bij gestelde waardevermindering van eigendom: omschrijf de onroerende zaak waarvan u zakelijk 
gerechtigde bent: 
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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) 

Omschrijving van de wijze waarop u een tegemoetkoming in de schade wenst, als u geen 
vergoeding in geld wenst. 

Eventuele aanvulling / toelichting 

Ondergetekende(n) verklaart/verklaren dat bovenstaande gegevens en de overige hierbij gevoegde 
bescheiden zonder enig voorbehoud en naar waarheid zijn ingevuld. 

Plaats en datum: 

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. 




