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versienummer formulier

14.01.2014

Aanvraag tegemoetkoming in 
Planschade

1 Gegevens aanvrager

Burgerservicenummer (BSN)

Naam en voorletters

Adres

Postcode en plaats

Telefoonnummer

Emailadres

Gegevens eventuele mede-eigenaar

Burgerservicenummer (BSN)

Naam en voorletters

Adres

Postcode en plaats

Telefoonnummer

Emailadres

Gegevens eventuele gemachtigde

Burgerservicenummer (BSN)

Naam en voorletters

Adres

Postcode en plaats

Telefoonnummer

Emailadres

> lees verder
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2 Op welk perceel heeft de gestelde planschade betrekking?

Adres

Kadastraal bekend gemeente/sectie/nummer   

3 Welk zakelijk recht heeft u met betrekking tot dit perceel?

  eigenaar

  huurder

 erfpachter

 anders, namelijk:

Zakelijk recht vanaf welke datum?

N.B. als bewijs hiervan dient een kopie van de eigendomsakte, de koopovereenkomst en eventueel de 
huurovereenkomst te worden bijgevoegd.

4 Welk besluit heeft de gestelde planschade veroorzaakt?

Datum besluit
 
 een bestemmingsplan of inpassingsplan 

 een planwijziging of een planuitwerking 

 een omgevingsvergunning 

 een aanhouding van een besluit omtrent het verlenen van een omgevingsvergunning 

 een bepaling van een provinciale verordening

 een bepaling van een exploitatieplan 

 een koninklijk besluit 

als bedoeld in artikel 6.1, tweede lid Wro

> lees verder
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5 Waaruit bestaat de gestelde schade? 

 waardevermindering van uw eigendom 

 inkomensderving

6 Kunt u onderbouwd aangeven wat de hoogte van de gestelde schade is?

Indien er sprake is van inkomensschade dienen hiervan bewijsstukken (zoals jaaropgaven) meege-
stuurd te worden.

7 Kunt u gemotiveerd aangeven waaruit de gestelde planschade bestaat?
    (bijv. verslechtering uitzicht, aantasting privacy, geluidsoverlast etc.)

8 Is de schade anderszins vergoed?

9 Ondertekening aanvrager

Plaats   Datum

Handtekening

Handtekening van eventuele mede-eigenaar
  

Handtekening van eventuele gemachtigde
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De actuele kosten en voorwaarden van uw aanvraag kunt u nalezen op www.heerlen.nl/producten-en-diensten.
De gemeente Heerlen hecht grote waarde aan uw privacy. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en 
beveiligd en slechts gebruikt voor de behandeling van uw aanvraag tegemoetkoming in planschade.


