AANVRAAG TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE
EX ARTIKEL 6.1 Wro

Postbus 4, 1180 BA Amstelveen

Dit vult de gemeente in

Met dit formulier kunt u een tegemoetkoming in planschade aanvragen. Vul het in en
stuur het, samen met de benodigde documenten naar: College van burgemeester en
wethouders van de gemeente Amstelveen, Postbus 4, 1180 BA Amstelveen.
De gegevens worden gebruikt voor de behandeling van uw aanvraag, dit betekent dat
deze doorgegeven worden aan een adviseur volgens de Procedureverordening voor
advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Amstelveen.

1

UW P E RSOONL IJKE GEGEVENS
Geslacht

Voorletters
Achternaam

Man

Vrouw

Tussenvoegsel

Voornamen (voluit)
Straat en huisnummer
Postcode

Plaats

Telefoonnummer

2

G EGE VE NS E V ENTU ELE M ED E -E IG ENAA R
Geslacht

Voorletters
Achternaam

Man

Vrouw

Tussenvoegsel

Voornamen (voluit)
Straat en huisnummer
Postcode

Plaats

Telefoonnummer

3

G EGE VE NS E V ENTU ELE GEMA CHT IGDE

Voorletters

Geslacht

Achternaam

Man

Vrouw

Tussenvoegsel

Voornamen (voluit)
Straat en huisnummer
Postcode

Plaats

G084-010211

Telefoonnummer

2|3

4

E IG EN D O MS S IT U A T I E

Wat is het adres van uw eigendom
c.q. de gronden en/of opstallen
waarop u tegemoetkoming in
planschade claimt?
In zijn hoedanigheid van

Eigenaar
Huurder
Pachter

Wat is de datum waarop u eigenaar bent geworden van de gronden en/of opstallen waarop u de
tegemoetkoming in planschade
claimt?

5
Op grond van welke schadeveroorzakende maatregel wordt de
aanvraag gedaan?
Aankruisen wat van toepassing is

D E G RO ND VA N D E A A N V RA A G
Een nieuw bestemmingsplan
Een wijziging of uitwerking van een bestaand bestemmingsplan
Omgevingsvergunning voor het afwijken van een bestemmingsplan door gemeente,
provincie of rijk (voorheen projectbesluit)
Tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan
Een binnenplanse afwijking van het bestemmingsplan
Het binnen een bestemmingsplan stellen van nadere eisen
Het afwijken van een beheersverordening
Het buiten toepassing verklaren van een beheersverordening
Een provinciaal of rijks inpassingsplan (bestemmingsplan)
Een bepaling uit de provinciale verordening
De aanhouding van een beslissing omtrent een bouw-, sloop- of aanlegvergunning
Anders, namelijk:

Wat is de naam van de bepaling of
besluit welke naar uw mening de
oorzaak van de schade?

6
Waaruit bestaat de planschade?

AA RD EN OMVANG
Waardevermindering van een onroerende zaak

Aankruisen wat van toepassing is

Inkomensderving

Waarom vindt u dat u recht heeft
op tegemoetkoming in planschade?

Het vervallen of beperken van eigen bouwmogelijkheden

Veel voorkomende schadefactoren
zijn?
Aankruisen wat van toepassing is

Een inbreuk op de privacy door nieuwe bebouwing
Het vervallen van een waardebepalend vrij uitzicht
Belemmering van bezonning
Onevenredige verslechtering van bereikbaarheid of parkeermogelijkheden
Verslechtering milieuomstandigheden
Verslechtering van de situeringswaarde van het eigendom
Anders, namelijk:

Toelichting

3|3
Hoogte gevraagde tegemoetkoming

¤

Motivering hoogte gevraagde
tegemoetkoming waardevermindering

Motivering hoogte gevraagde
tegemoetkoming inkomensderving

Is de schade anderszins vergoed?

Ja
Nee

Zo ja, s.v.p. omschrijven
Dit kan zowel geldelijk zijn als in
de vorm van feitelijke maatregelen
die zijn getroffen door de initiatiefnemer/de gemeente

7

T EGE M OETK O MI NG

Als u geen vergoeding in geld
wenst, op welke wijze wilt u de
schade tegemoetgekomen zien?

Is de ruimte om te antwoorden bij de vragen onvoldoende, dan kunt u eventuele aanvullingen meesturen. Vermeld daarbij op welke vraag het vervolg betrekking heeft.

8
Datum
Uw handtekening

Handtekening eventuele
mede-eigenaar

Handtekening eventuele
gemachtigde

O N D E RTE KE N ING

