
 

24-04-2018 

 

 

 

AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING IN SCHADE EX ARTIKEL 

6.1 VAN DE WET RUIMTELIJKE ORDENING 
 

 

Dit formulier graag volledig invullen en inleveren bij of sturen naar:  

Gemeente Steenwijkerland 

bezoekadres: Vendelweg 1, 8331 XE Steenwijk 

postadres: Postbus 162, 8330 AD Steenwijk 

 

Voor het behandelen van een aanvraag bent u het drempelbedrag van € 300,00 verschuldigd. Als wij uw aanvraag 

hebben ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging waarin staat dat u binnen vier weken het bedrag moet 

overmaken. 

 

Vult u dit formulier in als rechtspersoon of als natuurlijk persoon? 

☐ Rechtspersoon (namens bijvoorbeeld een stichting, vereniging of bedrijf) 

☐ Natuurlijk persoon 

 

Adresgegevens 

Naam rechtspersoon 

(indien van toepassing) 

       

 

Voorna(a)m(en) aan- 

vrager/contactpersoon 

      Tussenvoegsel       Achternaam       

Straatnaam       

Huisnummer       Huisletter       Huisletter toevoeging       

Postcode en woonplaats             

Telefoonnummer       

E-mailadres        

 

In welke hoedanigheid doet u deze aanvraag? 

 eigenaar 

☐  huurder 

☐  pachter 

 

Adresgegevens eventuele mede-eigenaar 

Naam rechtspersoon 

(indien van toepassing) 

       

 

Voorna(a)m(en) aan- 

vrager/contactpersoon 

       

Tussenvoegsel 

       

Achternaam 

      

Straatnaam       

Huisnummer       Huisletter       Huisletter toevoeging       

Postcode en woonplaats             

Telefoonnummer       

E-mailadres        

 



 

 

Adresgegevens eventueel gemachtigde 

Naam rechtspersoon 

(indien van toepassing) 

       

 

Voorna(a)m(en) aan- 

vrager/contactpersoon 

       

Tussenvoegsel 

       

Achternaam 

      

Straatnaam       

Huisnummer       Huisletter       Huisletter toevoeging       

Postcode en woonplaats             

Telefoon       

E-mailadres        

 

Welke maatregel is volgens u oorzaak van de schade? 

☐ een bepaling van een bestemmingsplan of inpassingsplan, niet zijnde een bepaling als 

bedoeld in artikel 3.6, eerste lid of van een beheersverordening als bedoeld in artikel 3.38 

(artikel 6.1, lid 2 onder a) 

☐ een bepaling van een planwijziging of een planuitwerking, onderscheidenlijk een nadere 

eis, als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, b en d (artikel 6.1, lid 2 onder b) 

☐ een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, 

onderdeel c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (artikel 6.1, lid 2 onder c) 

☐ 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 

(artikel 6.1, lid 2 onder d) 

☐ 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 bevat als bedoeld in artikel 2.10, eerste lid, onder c, of 2.11, 

eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (artikel 6.1, lid 2 onder e) 

☐ een bepaling van een exploitatieplan als bedoeld in artekel 6.12, eerste lid, voor zover die 

bepaling een weigeringsgrond bevat als bedoeld in artikel 2.10, eerste lid, onder f, artikel 

2.11, derde lid, of 2.12, eerste lid, onder b, van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (artikel 6.1, lid 2 onder f) 

☐ een koninklijk besluit als bedoeld in artikel 10.4 (artikel 6.1, lid 2 onder g) 

 

Op welk(e) perce(e)l(en) heeft deze maatregel betrekking? 

 

 

 

 

 

Wat is de aard van de schade? Bestaat de schade volgens u uit waardevermindering van uw eigendom of uit 

inkomstenderving? 

 

 

 

 

 

Wat is volgens u de hoogte van de gevraagde tegemoetkoming in schade? 

€  

 

Geef een motivering, alsmede een onderbouwing van de hoogte van de gevraagde tegemoetkoming in schade 



 

 

 

 

 

 

 

 

Bij gestelde waardevermindering van eigendom: omschrijving van de onroerende zaak waarvan u zakelijk 

gerechtigd bent. 

 

 

 

 

 

 

Bij gestelde waardevermindering van eigendom: datum waarop u de eigendom van een onroerende of een ander 

zakelijk recht daarop heeft verworven, graag ook een kopie van het eigendomsbewijs of eventueel contract 

overdracht meesturen 

Datum (dag – maand – jaar) 

 

Bij gestelde inkomstenderving gelieve nadere informatie te geven 

 

 

 

 

 

 

Ruimte voor aanvullingen en toelichting 

 

 

 

 

 

 

 

ONDERTEKENING 

(plaats) 

(datum) 

 

 

 

(handtekening) 

Aanvrager 

 

 

Mede-eigenaar 

 

Gemachtigde 

 

 


