
Invulinstructie Vul in met blauwe of zwarte pen.

Schrijf binnen de vakken. Aankruisrondjes geheel inkleuren.

Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland

DR-1458-11/FRM13458

Melding
Voorgenomen handeling   
Natuurschoonwet 1928  
Voor veranderingen aan uw landgoed

•  U wilt iets veranderen op uw onder de Natuurschoonwet 1928 
gerangschikte landgoed: een voorgenomen handeling. Dit 
formulier gebruikt u om vooraf te laten beoordelen of deze 
verandering consequenties heeft voor de rangschikking. 

•  Na de beoordeling krijgt u een ‘Verklaring van (geen) bezwaar’, 
volgens artikel 3, lid 8 (lid 9) van de Natuurschoonwet 1928. 

•  Stuur ook een kopie van een topografische terreinkaart mee met 
daarop de locatie van de verandering en de ruimtelijke omvang 
ervan.

•  Meer informatie vindt u op mijn.rvo.nl of neem telefonisch 
contact met ons op: 088 042 42 42 (lokaal tarief).

 1 Gegevens landgoed

1.1  Vul de naam van uw landgoed in.  

1.2 Wat is het nummer van de laatste 
beschikking?  
U vindt het nummer rechts boven op 
het eerste blad van de beschikking

 2 Gegevens contactpersoon 

2.1 Wat zijn de gegevens van de 
contactpersoon voor deze 
melding? 
Stuurt u deze melding als 
gemachtigde in, stuur dan een 
machtiging mee.

Naam contactpersoon   

Burgerservicenummer (BSN) stttttttu 

Straat en huisnummer   sttu 

Postcode en woonplaats  sttu su  

Telefoon     sttttttttu 
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 3 Plaats voorgenomen handeling

3.1 Vul de kadastrale percelen en 
de terreinnummers in van de 
voorgenomen handeling. 
De terreinnummers staan op de 
topografische terreinkaart bij de 
laatste beschikking.

Kadastrale gemeente             Sectie  Nummer 
 

 su sttu   
 su sttu   
 su sttu  

Terreinnummer(s)  

 4 Omschrijving voorgenomen handeling  

4.1 Omschrijf hier de verandering die 
u op uw landgoed wilt uitvoeren

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4.2 Tasten de werkzaamheden het 
natuurschoon of de karakte-
ristieke elementen tijdelijk aan?

 Ja  > Ga verder met vraag 4.3 
 

 Nee  > Ga verder met vraag 5

4.3 Waarom tasten de werkzaam-
heden het natuurschoon of de 
karakteristieke elementen 
tijdelijk aan?

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 6 Ondertekening

6.1 Stuur het originele 
ondertekende formulier, 
inclusief twee kopieën naar: 
Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland 
Natuurschoonwet 
Postbus 965  
6040 AZ Roermond

Hierbij verzoek ik de Staatssecretaris van Economische Zaken en de Staatssecretaris van Financiën een 
verklaring af te geven dat de voorgenomen handeling geen gevolgen heeft voor de rangschikking van het 
landgoed (artikel 3, lid 4/ lid 9 van de Natuurschoonwet 1928).

Naam       
 
Datum          Handtekening
 
 
su - su - sttu       

 2  0

 5 Datum voorgenomen handeling 

5.1 Wanneer wilt u de verandering 
uitvoeren?

su - su - sttu      
 2  0
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