
     

 
                

            
      

 
     
       
               

                

             
              

   

      

 
 

 
 

 
 

                
               

                  
   

        

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aanvraagformulier voor één integrale bestemmingsplanwijziging 

Kader:
 
Op basis van artikel 12 lid 5 van de Regeling specifieke uitkering aankoop woningen onder een
 
hoogspanningsverbinding is het mogelijk dat een gemeente voor een groep woningen tegelijkertijd een
 
bestemmingsplanwijziging doorvoert voor 15 juli 2027.
 

Voorwaarden:
 
- De woningen liggen in elkaars nabijheid.
- De woningen liggen onder eenzelfde deel van de hoogspanningsverbinding.
- De aanvraag kan gedaan worden als minstens voor één aangekochte woning door RVO een beschikking is

afgegeven.
- De aanvraag kan worden ingediend twee jaar nadat de eerste uitkering voor de uitkoop van een woning is

verleend.

Een gemeente kan meerdere verzoeken indienen. Binnen een gemeente kunnen zich immers meerdere clusters 
aan te kopen of reeds aangekochte woningen bevinden, waardoor op verschillende plaatsen een integrale 
ruimtelijke heroverweging wenselijk is.  

In te vullen door de gemeente: 

Aanvrager 
Gemeente 
Contactpersoon 
Telefoon 
e-mailadres
IBAN 
BIC 

Hierbij verzoek ik RVO.nl, op basis van artikel 12 lid 5 van de Uitkoopregeling, voor onderstaande woningen 
akkoord te gaan met mijn voorstel om tegelijkertijd een bestemmingsplanwijziging door te voeren voor uiterlijk 
15 juli 2027, gericht op het aanpassen van de bestemming van de genoemde woningen tot een andere dan een 
aan wonen gerelateerde bestemming. 

Overzicht woningen waarvoor reeds een uitkering ontvangen is voor uitkoop: 

Dossiernummer 
woning 

Adres Postcode en plaatsnaam 

UWHS 
UWHS 
UWHS 
UWHS 
UWHS 
UWHS 
UWHS 
UWHS 
UWHS 
UWHS 
UWHS 
UWHS 
UWHS 
UWHS 
UWHS 
UWHS 
UWHS 
UWHS 
UWHS 
UWHS 
UWHS 
UWHS 
UWHS 
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Dossiernummer 
woning 

Adres Postcode en plaatsnaam 

UWHS 
UWHS 
UWHS 
UWHS 
UWHS 
UWHS 
UWHS 
UWHS 
UWHS 
UWHS 
UWHS 
UWHS 
UWHS 
UWHS 
UWHS 
UWHS 
UWHS 
UWHS 
UWHS 
UWHS 
UWHS 
UWHS 
UWHS 
UWHS 
UWHS 
UWHS 
UWHS 

Overzicht woningen waarvoor nog geen uitkering ontvangen is voor uitkoop, onder voorbehoud 
van aankoop van de woningen: 

Adres Postcode en plaatsnaam 
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Toelichting op verzoek van samenhangende bestemmingsplan 
(bijlage toevoegen met locatiekaart met ligging woningen en hoogspanningslijn) 

Verklaring en ondertekening 
Hierbij verklaart de ondergetekende, aanvrager, het bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld. Tevens 
gaat ondergetekende akkoord met controle van de gegevens bij derden en de registratie van verstrekte 
gegevens in een database. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft 
achtergelaten. Ook bewaren wij uw gegevens niet langer dan nodig. 

Voor meer informatie over ons privacybeleid verwijs ik u naar www.rvo.nl/over-ons/privacy. 

Naam aanvrager Plaats en datum Handtekening 

U verstuurt dit ingevulde formulier per e-mail naar uitkoop@rvo.nl. Daarna ontvangt u een bevestiging dat uw 
aanvraag is ontvangen. Het ingevulde formulier kunt u ook per post versturen naar: 

RVO.nl / Uitkoopregeling 
Postbus 93144 
2509 AC Den Haag 
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