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Sfeervol Meerssen 

AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING SCHADEVERGOEDING ARTIKEL 6.1 WET RUIMTELIJKE ORDENING 

Inzenden formulier 

Het ingevulde formulier in een voldoende gefrankeerde envelop sturen naar: 
het College van Burgemeester en Wethouders van Meerssen, 
t.a.v. afdeling Ruimte, 
Postbus 90, 
6230 AB MEERSSEN. 

Bij het formulier dienen de volgende bescheiden gevoegd te worden: 
- een kopie van de notariële eigendomsakte schadeadres. 

- een kadastrale situatieschets van het schadeadres, waarop uw eigendom in kleur is aangegeven. 

Toelichting en procedure 
In de Wet ruimtelijke ordening is geregeld dat burgemeester en wethouders degene die inkomensschade lijdt of 
waardevermindering van zijn onroerend goed door een in de wet genoemd planologisch besluit, op aanvraag een 
tegemoetkoming toekennen als die schade redelijkerwijs niet voor rekening van een aanvrager dient te blijven en 
die schade niet anderszins is verzekerd. Binnen het normale maatschappelijke risico vallende schade blijft voor 
rekening van de aanvrager. 

De aanvraag wordt behandeld volgens een procedureregeling van de gemeente en moet goed worden 
gemotiveerd. Daarom dient u een aanvraag in op dit formulier. 

Voor de behandeling van de aanvraag moet u een recht betalen aan de gemeente van € 300,-, anders wordt uw 
aanvraag niet behandeld. De aanvraag moet u indienen binnen vijf jaar na onherroepelijk worden van de 
schadeveroorzakende maatregel. 

Bij indiening van de aanvraag krijgt u een ontvangstbevestiging. 

De aanvraag wordt voorgelegd aan een onafhankelijke adviseur. Er volgt een hoorzitting waar u uw aanvraag kunt 
toelichten. Daarna brengt de adviseur een concept-advies uit. Hierop kunt u binnen vier weken reageren. Daarna 
wordt definitief advies uitgebracht aan burgemeester en wethouders, die beslissen of u schadevergoeding krijgt. 

Voor zover er met de initiatiefnemer van de schadeveroorzakende maatregel een verhaalsovereenkomst is 
afgesloten, wordt deze ook betrokken in de procedure. 

U hoeft geen taxatierapport aan deze aanvraag toe te voegen omdat de adviseur de eventuele planschade 
onafhankelijk taxeert op de zogenaamde peildatum. 

De procedure duurt ongeveer drie tot vier maanden. 

Gegevens aanvrager 

BurgerServiceNummer 

Naam 

Voorletter(s) 

Mede-eigenaar 

Adres 

Postcode 

Woonplaats 

Telefoonnummer privé 

Telefoonnummer werk 

E-mail-adres 
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Bankrekeningnummer 

Hoedanigheid aanvrager 
c eigenaar 
c huurder 
c pachter 
c anders, 

Schadeadres 

Plaatselijk bekend (straat) 

Kadastraal bekend gemeente 

sectie 

nr(s) 

Eigendom sinds 
(notariële akte bijvoegen) 

Gegevens gemachtigde 

BurgerServiceNummer 

Naam 

Voorletter(s) 

Adres 

Postcode 

Woonplaats 

Telefoonnummer privé 

Telefoonnummer werk 

E-mail-adres 

Schadeoorzaak 

Aankruisen wat van toepassing is. Schadevergoeding kan alleen worden gevraagd vanwege besluiten genoemd in 
artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening. 

• Bestemmingsplan 
Naam nieuw bestemmingsplan 

Vastgesteld raad d.d. 

In werking getreden d.d. 

Onherroepelijk d.d. 

• Wijzigingsplan 
Naam 

Onherroepelijk d.d. 

• Uitwerkingsplan 
Naam 

Onherroepelijk d.d. 

• Omgevingsvergunning artikel 2.1 lid 1 sub c Wabo 

https://www.meerssen.nl/gmr/formgen.nsf/publicaties/D5502CABF0AC3D85C1257D9E00498... 24-06-2015 



schadevergoeding artikel 6 1 wet ruimtelijke ordening Page 3 of4 

Voor 

Besluitdatum 

Onherroepelijk d.d. 

•Aanhoudingsbesluit omgevingsvergunning 
Voor 

• Provinciale verordening 
Naam 

•Algemene Maatregel van Bestuur 
Naam 

• Exploitatieplan 
Naam 

• Koninklijk Besluit 
Naam 

•Anders, 
te weten 

Nadere toelichting 

d 
Beschrijf de aard van de schade 

Waardevermindering of ^ j 
inkomensschade? Waarom lijdt 
u waardevermindering of 
inkomensschade? 

d 
Wat is volgens u de hoogte van de schade? 

Schatting in procenten of 
euro's. U hoeft geen 
taxatierapport te overleggen 
omdat de schadecommissie de 
eventuele schade taxeert. y | 

Ondertekening 

Let op! 
Bijlagen toevoegen: 
- een kopie van de notariële eigendomsakte schadeadres. 
- een kadastrale situatie van het schadeadres waarop uw eigendom in kleur is aangegeven. 
Plaats 

Datum 

Handtekening aanvrager 

Handtekening gemachtigde j*J 

d 
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afdrukken | w issen 

www jneerssen J Ü 
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