
Invulinstructie Vul in met blauwe of zwarte pen.

Schrijf binnen de vakken. Aankruisrondjes geheel inkleuren.

RVO-1638-14/FRM15896

Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland

Wijziging
Rangschikking van uw landgoed
Natuurschoonwet 1928

•  Uw landgoed is gerangschikt onder de Natuurschoonwet 1928. 
U wilt nu wijzigingen aanbrengen in deze rangschikking. Met dit 
formulier geeft u wijzigingen door.

•  Wilt u percelen toevoegen aan uw landgoed? Dan is dit niet het 
juiste formulier. Gebruik in dat geval het formulier ‘Aanvraag 
Rangschikking van uw landgoed’. 

•  Alle eigenaren moeten het formulier ondertekenen. Heeft u 
iemand gemachtigd, stuur dan de machtiging mee met dit 
formulier.

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

 1 Gegevens landgoedeigenaar

1.1  Vul de gegevens in van alle 
eigenaren van het landgoed 
waarvoor u deze aanvraag doet. 
Zijn er meerdere eigenaren en is er 
niet genoeg ruimte op het formulier, 
voeg dan zelf een bijlage toe. Vul één 
contactpersoon in, ook bij meerdere 
eigenaren.

Naam eigenaar 1     
  
Burgerservicenummer (BSN) stttttttu   
Straat en huisnummer   sttu 
  Postcode en woonplaats  sttu su  
 

Naam eigenaar 2     
  
Burgerservicenummer (BSN) stttttttu   
Straat en huisnummer   sttu 
  Postcode en woonplaats  sttu su  
 

Naam eigenaar 3     

Burgerservicenummer (BSN) stttttttu 

Straat en huisnummer   sttu 
  Postcode en woonplaats  sttu su  
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 1 Gegevens landgoedeigenaar (vervolg)

1.2 Wat zijn de gegevens van de 
contactpersoon voor deze 
aanvraag?

Naam contactpersoon   
 
Burgerservicenummer (BSN) stttttttu 
 
Straat en huisnummer   sttu 
 
Postcode en woonplaats  sttu su  
 
Telefoonnummer    sttttttttu 

 2 Gegevens landgoed

2.1 Vul de naam en ligging van uw 
landgoed in.

Naam landgoed     
 
Kadastrale gemeente(n)  

2.2 Vul het nummer van de laatste 
beschikking in. 

 
 
 U vindt het nummer rechts boven op het eerste blad van de beschikking.

 3 De wijzigingen 

3.1 Wat is de wijziging? 
Kruis aan wat van toepassing is

 Onttrekking van een deel van de gerangschikte oppervlakte 
 > Vermeld de gegevens bij vraag 6 (wijzigingen terreinbeschrijving) en voeg een kopie van een aangepaste  
  topografische terreinkaart toe waaruit de wijzigingen blijken. 
 >  Is de onttrekking een gevolg van een notariële akte? Stuur dan een kopie van deze akte mee, waaruit de  
  eigendomsverandering blijkt. Wordt er in de akte verwezen naar een bijbehorende kadastrale kaart of schets? 
  Stuur deze dan ook als bijlage mee. 

 Onttrekking van opstallen onder de rangschikking 
 > Vermeld de gegevens bij vraag 6 (wijzigingen terreinbeschrijving) en voeg een kopie van een aangepaste  
  topografische terreinkaart toe waaruit de wijzigingen blijken. 

 Een verandering in de openstelling 
 > Stuur een kaart mee met de nieuwe situatie van openstelling. 

 Verandering van terreingebruik  
 > Vermeld de gegevens bij vraag 6 (wijzigingen terreinbeschrijving) en voeg een kopie van een aangepaste  
  topografische terreinkaart toe waaruit de wijzigingen blijken. 

 Vernummering van de kadastrale percelen 
 > Stuur een nieuwe en volledige lijst met kadastrale gegevens mee, inclusief nieuwe kadastrale kaarten. 

 Toevoegen opstal(len) op grond/terrein dat al onder NSW gerangschikt is 
 > Geef de opstal(len) weer in de bijgaande terreinbeschrijving en voeg een kopie van een aangepaste  
  topografische terreinkaart toe, waaruit de wijzigingen blijken. Stuur ook kleurenfoto’s van de opstal(len)  
  als bijlage mee. 

 Andere wijziging, namelijk 

 4 Oppervlakte landgoed 

 

4.1 Wat is de totale oppervlakte van 
het landgoed voor de wijziging?

Vul deze vragen alleen in als er een wijziging is in de oppervlakte. Vul ook de gegevens in bij vraag 6.

sttu  ha su  are su  ca

4.2 Vul de oppervlakte in na de 
wijziging.

Nieuwe situatie    Oppervlakte (in ha)     Oppervlakte (in %)
 
Bos en houtopstanden  sttu       , su ha  stu       , su % 
 
Natuurterreinen    sttu       , su ha  stu       , su % 
 
Landbouwgrond    sttu       , su ha  stu       , su % 
 
Rest van de onroerende  sttu       , su ha  stu       , su % 
zaak (opstallen, erf, water) 
Totale oppervlakte          sttu       , su ha  stu       , su %                  1   0   0    0   0
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 6 Wijzigingen terreinbeschrijving 

6.1 Vermeld in het schema op 
pagina 4 de gegevens van de 
wijziging(en)

Naam Landgoed     

Datum      su - su - sttu             
 2  0

Vul nu het schema op pagina 4 in

 5 Openstelling 

5.1 Wat is de opengestelde 
oppervlakte?

Vul deze vragen alleen in als er een verandering in de openstelling plaatsvindt.  
Vul deze gegevens ook in bij vraag 6 (wijziging terreinbeschrijving).

Voor de wijziging         Na de wijziging  
sttu ha su are su ca   sttu ha su are su ca

5.2 Gebruikt u toegangskaarten 
na de wijziging?

 Ja > Maak een bijlage waarin u aangeeft waarom u toegangskaarten wilt gebruiken.  
   Uw rapportage geeft inzicht in de kwetsbaarheid van het gebied en de bezoekersaantallen. 

 Nee

 7 Bijlagen

7.1 Geef aan welke bijlagen 
u meestuurt

 een gewijzigde topografische terreinkaart van uw landgoed  
 kadastrale uittreksels en kaarten 

 > Geven de kadastrale gegevens niet de meest recente eigendomssituatie aan?  
  Voeg dan een kopie van de originele akte van overdracht toe.  
  Wordt er in de akte verwezen naar een kadastrale kaart of schets? Stuur deze dan ook als bijlage mee. 

 een overzicht van de gewijzigde kadastrale percelen  
 een topografische kaart van de situatie bij openstelling  
 een motivering van gebruik toegangskaarten  
 kleurenfoto’s van de opstallen 
 een ‘Melding Machtiging Natuurschoonwet 1928’

 8 Ondertekening

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

Ik heb dit formulier volledig en naar waarheid ingevuld. 

Naam eigenaar 1/   
gemachtigde 
Datum          Handtekening
 
 
su - su - sttu       

   0 
 
 

Naam eigenaar 2    
 
Datum          Handtekening
 
 
su - su - sttu       

   0 
 
 

Naam eigenaar 3    
 
Datum          Handtekening
 
 
su - su - sttu       
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 6 Wijzigingen terreinbeschrijving (vervolg)

Terrein-  Wijziging betreft       Code   Oppervlakte  Open-  Kenmerkende   Opstal Kadastrale gegevens        Opmerkingen 
nummer            terreintype in ha   stelling  elementen    letter Gemeente     Sectie Nummer(s)

     J  N       

     J  N       

     J  N       

     J  N       

     J  N       

     J  N       

     J  N       

     J  N       

     J  N       

     J  N       

     J  N       

     J  N       

     J  N       

     J  N       

     J  N       

     J  N       
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