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Gegevens bevoegd gezag

Referentienummer Datum ontvangst

Formulierversie
2018.01 Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer 3647121

Aanvraagnaam Zonnepark Stadskanaal

Uw referentiecode 244.24.50.00.00

Ingediend op 15-05-2018

Soort procedure Onbekend

Projectomschrijving De realisatie van 83 zonnepaneleninstallaties te
Stadskanaal nabij de van Boekerenweg.

Opmerking -

Gefaseerd Nee

Gerelateerde aanvraag/melding: 3672781

Blokkerende onderdelen weglaten Ja

Kosten openbaar maken Nee

Bijlagen die later komen -

Bijlagen n.v.t. of al bekend -

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Stadskanaal

Bezoekadres: Raadhuisplein 1 9501 SZ Stadskanaal

Postadres: Postbus 140 9500 AC Stadskanaal

Telefoonnummer: 0599 631 631

Faxnummer: 0599 620 744

E-mailadres: gemeente@stadskanaal.nl

Website: www.stadskanaal.nl

Contactpersoon: Teijo Doornkamp

Bereikbaar op: maandag t/m donderdag 09:00 - 17:00

16 oktober 2018

U383
gewaarmerkt
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Zonnepaneel of -collector plaatsen

• Bouwen

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

• Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Bijlagen
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Formulierversie
2018.01 Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente Stadskanaal

Kadastrale gemeente Onstwedde

Kadastrale sectie B

Kadastraal perceelnummer 397

Bouwplannaam -

Bouwnummer -

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

Ja
Nee

Specificatie locatie kadastrale nummers ONSTWEDDE U 377, 398, 404, 409,
412, 413, 734, 792, 793, 795, 797 en WILDERVANCK E
4795, 4801
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Formulierversie
2018.01 Bouwen

Zonnepaneel of -collector plaatsen
1 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van
toepassing?

Het wordt geheel vervangen
Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting Het voornemen is om, voor een periode van 30 jaar, een
zonnepark op te richten van circa 74 hectare. Het gaat
hierbij om reguliere panelen.

Hebt u voor deze
bouwwerkzaamheden al eerder
een vergunning aangevraagd?

Ja
Nee

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Terrein

3 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk
bouwwerk?

Ja
Nee

Hoeveel hele jaren blijft het
bouwwerk op de locatie bestaan?

30

Hoeveel maanden? 0

4 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk
gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

De zonnepanelen zijn gericht op het zuidwesten. Ter
plaatse van de gasleiding van Gasunie wordt een zone
vrijgehouden waar geen zonnepanelen worden geplaatst.
De stroom zal worden ingevoerd op het openbare
elektriciteitsnet.

5 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

Ja
Nee
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Formulierversie
2018.01

Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening

1 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Met welke regels voor ruimtelijke
ordening zijn de voorgenomen
werkzaamheden in strijd?

Bestemmingsplan
Beheersverordening
Exploitatieplan
Regels op grond van de provinciale verordening
Regels op grond van een AMvB
Regels van het voorbereidingsbesluit

Beschrijf hoe en in welke mate de
voorgenomen werkzaamheden
in strijd zijn met de regels voor
ruimtelijke ordening.

De ontwikkeling van het zonnepark is niet mogelijk binnen
de geldende planologische kaders voor het Buitengebied.
Door de gemeente Stadskanaal is aangegeven, op grond
van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo, medewerking te
kunnen verlenen aan de realisatie van het zonnepark

Beschrijf het huidige gebruik van
de gronden of het bouwwerk.

Momenteel zijn de gronden in gebruik voor landbouw en
waren in bezit van het veehouderijbedrijf gelegen aan de
Esdoornstraat 7 te Stadskanaal.

Beschrijf het beoogde gebruik van
de gronden of het bouwwerk.

Zonnepark

Beschrijf de gevolgen van
het beoogde gebruik voor de
ruimtelijke ordening.

De aanleg van het zonnepark is niet onomkeerbaar en
van een relatief geringe omvang. Daarbij is de aanleg qua
situering en potentiële negatieve effecten op de omgeving
niet van dien aard dat dit nadelig is voor de ruimtelijke
ordening

Is het beoogde gebruik tijdelijk van
aard?

Ja
Nee

Hoeveel hele jaren duurt het
gebruik?

30

Hoeveel maanden duurt het
gebruik?

0

Hebt u een rapport nodig waarin
de archeologische waarde van het
terrein dat zal worden verstoord in
voldoende mate is vastgelegd?

Ja
Nee

Wordt er afgeweken van het
exploitatieplan?

Ja
Nee
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Formulierversie
2018.01 Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend

Status
document

Voorwaarden_verlegg-
en_watergang_pdf

20161128
Voorwaarden
verleggen
watergang.pdf

Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening
Kwaliteitsverklaringen

2018-05-15 In
behandeling

Doorsneden_en_detai-
ls_pdf

Doorsneden en
details.pdf

Constructieve veiligheid
eenvoudige bouwwerken
Plattegronden en
doorsneden bouwen
eenvoudige bouwwerken

2018-05-15 In
behandeling

Datasheets_en_const-
ructeursbrief_pdf

datasheets en
constructeursbrief.pdf

Constructieve veiligheid
eenvoudige bouwwerken
Plattegronden en
doorsneden bouwen
eenvoudige bouwwerken
Kwaliteitsverklaringen

2018-05-15 In
behandeling

Bouwtekening 20180515_Stads-
kanaal sw.pdf

Plattegronden en
doorsneden bouwen
eenvoudige bouwwerken
Bestemmingsplan,
beheersverordening
en bouwverordening
eenvoudige bouwwerken

2018-05-15 In
behandeling

e_onderbouwing_Zonn-
epark_Stadskanaal

Ruimtelijke
onderbouwing
Zonnepark
Stadskanaal.pdf

Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening
Welstand
Bestemmingsplan,
beheersverordening
en bouwverordening
eenvoudige bouwwerken

2018-05-15 In
behandeling


