
Tegemoetkoming planschade aanvraagformulier 

Burgemeester en wethouders handelen de aanvraag af volgens de “Procedureverordening voor 
advisering tegemoetkoming in planschade 2008”. U kunt de verordening met toelichting vinden op 
www.woerden.nl. 

Aanvrager 

Naam en voorletters 

Straat en huisnummer 

Postcode en woonplaats 

Telefoonnummer 

Bent u eigenaar, huurder of 
pachter 

 eigenaar 

 huurder 

 pachter 

Eventuele mede-eigenaar 

Naam en voorletters 

Straat en huisnummer 

Postcode en woonplaats 

Telefoonnummer 

Eventuele gemachtigde 

Naam en voorletters 

Straat en huisnummer 

Postcode en woonplaats 

Telefoonnummer 

Maatregel die volgens u oorzaak is van schade (artikel 6.1, tweede lid Wro) 
(vink wat van toepassing is) 

 bepalingen van een bestemmingsplan 

 een bepaling van een planwijziging of een planuitwerking, respectievelijk een ontheffing of nadere 
eis 

 bepalingen van een inpassingsplan 

 besluit tot het verlenen van een ontheffing 

 aanhouding van het besluit omtrent het verlenen van een bouw- of aanlegvergunning 

 een bepaling van een provinciale verordening of algemene maatregel van bestuur 

 artikel 19, eerste of tweede lid, Wet op de Ruimtelijke Ordening (planschade als bedoeld in artikel 
49 Wet op de Ruimtelijke Ordening) 

 overig, namelijk: 

http://www.woerden.nl/


Locatie 

Op welke locatie heeft deze 
maatregel betrekking? 

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

Omschrijf de onroerende zaak 
waarvan u zakelijk 
gerechtigde bent 
(max. 5 regels*) 

Vermeld de datum waarop u 
eigenaar werd van de 
onroerende zaak of een ander 
zakelijk recht daarop heeft 
verworven 

2. Of bestaat de schade volgens u uit inkomensderving?

Beschrijf hier waarom u dat 
vindt 
(max. 5 regels*) 

Wilt u een vergoeding in geld? 

Als ja, hoeveel? 

Beschrijf hier waarom u vindt 
dat u voor dat bedrag in 
aanmerking komt 
(max. 5 regels*) 

Ik vind dat ik voor dit bedrag in aanmerking kom, omdat 

IBAN-nummer 

Als nee, hoe wilt u dan 
tegemoet worden gekomen? 
(max. 5 regels*) 



Ruimte voor aanvullingen en toelichting 

Vul hier uw aanvullingen en 
toelichting in 
(max. 5 regels*)

Ondertekening 
 Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld: 

Plaats en datum 

Handtekening aanvrager 

Handtekening van eventuele 
mede-eigenaar 

Handtekening van eventuele 
gemachtigde 

Toe te voegen bijlagen 
• een kopie van het eigendomsbewijs of eventueel contract economische overdracht

Stuur het ingevulde formulier naar: 
Gemeente Woerden 
Antwoordnummer 2136 
3440 VB Woerden 

U kunt het formulier met bijbehorende bijlagen ook e-mailen naar: gemeentehuis@woerden.nl. 

*Mocht u meer dan 5 regels aan tekst hebben, stuur deze tekst dan als losse bijlage mee met dit
aanvraagformulier.

mailto:gemeentehuis@woerden.nl
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