
AANVRAAG OM EEN TEGEMOETKOMING IN INKOMENSDERVING OF 
VERMINDERING VAN DE WAARDE VAN EEN ONROERENDE ZAAK OP 

GROND VAN ARTIKEL 6.1 VAN DE WET RUIMTELIJKE ORDENING 
 
Dit formulier bevat: 

1. het wetsartikel 
2. de aanvraag 
 
 

1. het wetsartikel 
 
Artikel 6.1 Wro 

1. Burgemeester en wethouders kennen degene die in de vorm van een inkomensderving of een 
vermindering van de waarde van een onroerende zaak schade lijdt of zal lijden als gevolg van een 
in het tweede lid genoemde oorzaak, op aanvraag een tegemoetkoming toe, voor zover de schade 
redelijkerwijs niet voor rekening van de aanvrager behoort te blijven en voor zover de 
tegemoetkoming niet voldoende anderszins is verzekerd. 

2. Een oorzaak als bedoeld in het eerste lid is: 

a. 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; 

b. een bepaling van een planwijziging of een planuitwerking, onderscheidenlijk een ontheffing of 
een nadere eis, als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a tot en met d; 

c. een krachtens een beheersverordening als bedoeld in artikel 3.38 verleende ontheffing; 
d. een besluit als bedoeld in artikel 3.10, 3.22, 3.23, 3.27, 3.29, 3.40, 3.41 of 3.42; 
e. de aanhouding van een besluit omtrent het verlenen van een bouw-, sloop- of 

aanlegvergunning ingevolge artikel 50, eerste lid, van de Woningwet, onderscheidenlijk artikel 
3.18, tweede lid, en artikel 3.20, vijfde lid; 

f. 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, voorzover die bepaling 
een weigeringsgrond bevat als bedoeld in de artikelen 3.16, eerste lid, onder c, of 3.20, derde 
lid, onder b, dan wel artikel 44, eerste lid, onder f of g van de Woningwet; 

g. een koninklijk besluit als bedoeld in artikel 10.4. 
 

3. De aanvraag bevat een motivering, alsmede een onderbouwing van de hoogte van de gevraagde 
tegemoetkoming. 

4. Een aanvraag voor een tegemoetkoming in schade ten gevolge van een oorzaak als bedoeld in 
het tweede lid, onder a, b, c, d, f of g, moet worden ingediend binnen vijf jaar na het moment 
waarop de oorzaak, bedoeld in het eerste lid, onherroepelijk is geworden. 

5. Een aanvraag voor een tegemoetkoming in schade ten gevolge van een aanhouding als bedoeld 
in het tweede lid, onder e, kan eerst, en moet worden ingediend binnen vijf jaar na 
terinzagelegging van het vastgestelde bestemmingsplan. 

 
 



Aanvrager 
 
Naam en voorletters: 
Adres: 
Postcode en woonplaats: 
Telefoon: 
 
 
In zijn hoedanigheid van eigenaar/huurder/pachter (doorhalen wat niet van toepassing is) van: 
 
 
 
Eventuele mede-eigenaar 
 
Naam en voorletters: 
Adres: 
Postcode en woonplaats: 
Telefoon: 
 
Eventuele gemachtigde 
 
Naam en voorletters: 
Adres: 
Postcode en woonplaats: 
Telefoon: 
 
 
Maatregel die volgens aanvrager oorzaak is van schade 
 

o 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; 

o een bepaling van een planwijziging of een planuitwerking, onderscheidenlijk een ontheffing 

of een nadere eis, als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a tot en met d; 

o een krachtens een beheersverordening als bedoeld in artikel 3.38 verleende ontheffing; 

o een besluit als bedoeld in artikel 3.10, 3.22, 3.23, 3.27, 3.29, 3.40, 3.41 of 3.42; 

o de aanhouding van een besluit omtrent het verlenen van een bouw-, sloop- of 

aanlegvergunning ingevolge artikel 50, eerste lid, van de Woningwet, onderscheidenlijk 

artikel 3.18, tweede lid, en artikel 3.20, vijfde lid; 

o 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, voorzover die 
bepaling een weigeringsgrond bevat als bedoeld in de artikelen 3.16, eerste lid, onder c, of 
3.20, derde lid, onder b, dan wel artikel 44, eerste lid, onder f of g van de Woningwet; een 
koninklijk besluit als bedoeld in artikel 10.4. 

(○: aankruisen wat van toepassing is) 
 
Op welk gebied heeft deze maatregel betrekking? 
 
 



 
Wanneer is de maatregel die volgens aanvrager de oorzaak is van de schade 
onherroepelijk is geworden? 
 

 
Wat is de aard van de schade? Bestaat de schade volgens u uit waardevermindering van 
uw eigendom of uit inkomensderving? 
 
 
 
Bij gestelde waardevermindering van eigendom: omschrijving van de onroerende zaak 
waarvan u zakelijk gerechtigde bent 

 
 
 

 
Bij gestelde waardevermindering van eigendom: datum waarop u de eigendom van een 
onroerende zaak of een ander zakelijk recht daarop heeft verworven, graag ook een 
kopie van het eigendomsbewijs of eventueel een contract van economische overdracht 
meesturen. 
 
 
 
Bij gestelde inkomensderving: graag nadere informatie geven 
 
 
 
Motivering van de gevraagde tegemoetkoming 
 
 
 
 
Onderbouwing van de hoogte van de gevraagde tegemoetkoming. 
 
 
 
 



Ruimte voor aanvullingen en toelichting 
 
 
 
 
 
 
 
Naam etc. 
 
 
Plaats: 
Datum: 
 
 
Handtekening aanvrager: 
 
 
 
Handtekening van eventuele mede-eigenaar: 
 
 
 
Handtekening van eventuele gemachtigde: 
 
 
 


