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Gegevens bevoegd gezag

Referentienummer Datum ontvangst

Formulierversie
2018.01 Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer 3634013

Aanvraagnaam Zonnepark Roosendaal II

Uw referentiecode -

Ingediend op 25-04-2018

Soort procedure Onbekend

Projectomschrijving Zonnepark Roosendaal II

Opmerking Wij willen het college verzoeken om te kijken naar een
mogelijke betaling van de leges bij bouwbegin, of na
toekenning van de SDE+.

Gefaseerd Nee

Blokkerende onderdelen weglaten Nee

Kosten openbaar maken Nee

Bijlagen die later komen -

Bijlagen n.v.t. of al bekend -

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Roosendaal

Bezoekadres: Stadserf 1
4701 NK  Roosendaal
 
 

Postadres: Postbus 5000
4700 KA  Roosendaal

Telefoonnummer: 140 165

E-mailadres: bouwen@roosendaal.nl

Website: www.roosendaal.nl

Bereikbaar op: 8.00 - 17.00
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Zonnepaneel of -collector plaatsen

• Bouwen

Erf- of perceelafscheiding plaatsen

• Bouwen

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

• Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Uitrit aanleggen of veranderen

• Uitrit aanleggen of veranderen

Werk of werkzaamheden uitvoeren

• Werk of werkzaamheden uitvoeren

Weg aanleggen of veranderen

• Weg aanleggen of veranderen

Bijlagen
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Formulierversie
2018.01 Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente Roosendaal

Kadastrale gemeente Wouw

Kadastrale sectie Q

Kadastraal perceelnummer 504

Bouwplannaam -

Bouwnummer -

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

Ja
Nee
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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 -

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?

25

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.

-

5 Mondeling toelichten

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

Ja
Nee
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Formulierversie
2018.01 Bouwen

Erf- of perceelafscheiding 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 -

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?

25

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.

Ruwe houten palen met een grof gaas

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.

afwijking van de huidige bestemming

Beschrijf het huidige gebruik van
de gronden of het bouwwerk.

agrarisch met waarden

Beschrijf het beoogde gebruik van
de gronden of het bouwwerk.

agrarisch met waarden met zonnepark

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

verandering van intensieve agrarische activiteiten
naar extensieve agrarische activiteiten, plaatsing van
zonnepanelen met bijbehorende installaties, toename van
ecologische waarden, landschapswaarden

Is het beoogde gebruik tijdelijk van
aard?

Ja
Nee

Hoeveel hele jaren duurt het
gebruik?

25

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 Uitrit aanleggen of veranderen

1 Uitrit op provinciale weg

Betreft het een in- of uitrit op een
provinciale weg?

Ja
Nee

2 Uitrit aanleggen of veranderen

Wat wilt u precies gaan doen? Een nieuwe in- of uitrit aanleggen
Een bestaande in- of uitrit veranderen
Anders

Geef eventueel een toelichting op
wat u gaat doen.

agrarische uitrit verharden

Aan welk erf ligt de in- of uitrit? Voorerf
Zijerf
Achtererf

Vul de straatnaam in waar de in- of
uitrit op uitkomt.

donkenweg

3 Details uitrit

Wat zijn de afmetingen van de
bestaande in- of uitrit?

3,5

Wat worden de afmetingen van de
in- of uitrit in de nieuwe situatie?

5

Welk materiaal wordt gebruikt? gravel/halfverharding

Zijn er obstakels aanwezig die het
aanleggen of het gebruiken van de
in- of uitrit in de weg staan?

Ja
Nee
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Formulierversie
2018.01

Werk of werkzaamheden
uitvoeren

1 Werk of werkzaamheden uitvoeren

Binnen welk bestemmingsplan
zullen de werken, geen bouwwerk
zijnde, of werkzaamheden worden
uitgevoerd?

Bestemmingsplan buitengebied wouw

Welke werken, geen bouwwerken
zijnde, of welke werkzaamheden
zullen worden uitgevoerd?

aanleggen onderhoudspad, hekwerken, zonnepanelen en
bijbehorende installaties

Wordt grond afgevoerd naar een
andere locatie?

Ja
Nee

Zijn er obstakels aanwezig die in
de weg staan voor het uitvoeren
van het werk of de werkzaamheid?

Ja
Nee

Staat in het bestemmingsplan dat
een rapport moet worden overlegd
waarin de archeologische waarde
is vastgelegd van het terrein dat zal
worden verstoord?

Ja
Nee
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Formulierversie
2018.01 Weg aanleggen of veranderen

1 Weg aanleggen of veranderen

Welke werkzaamheden zullen
worden uitgevoerd ten behoeve
van de aanleg of verandering van
de weg?

aanbrengen/verbeteren van donkenweg dmv half-
verharding / onverharde gravel weg.

Wordt grond afgevoerd naar een
andere locatie?

Ja
Nee

Zijn er obstakels aanwezig die in
de weg staan voor het uitvoeren
van het werk of de werkzaamheid?

Ja
Nee

Geef de afmetingen van de aan te
leggen of de te veranderen weg
(lengte, hoogte, breedte, diepte).

280m lengte, 5m breed, 0,3m diep

Staat in het bestemmingsplan dat
een rapport moet worden overlegd
waarin de archeologische waarde
is vastgelegd van het terrein dat zal
worden verstoord?

Ja
Nee

Om wat voor weg gaat het? Provinciale weg
Gemeentelijke weg
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Formulierversie
2018.01 Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend

Status
document

rbouwing-Roosendaal-
_I_dd25042018_ATT_pdf

Ruimtelijke_onderbo-
uwing--Roosendaa-
l_I_dd25042018_-
ATT.pdf

Situatietekening uitrit
Ontwerptekening nieuwe
of gewijzigde uitrit
Gegevens werk of
werkzaamheden
uitvoeren
Situatietekening Werk
of werkzaamheden
uitvoeren
Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening
Gegevens weg aanleggen
of veranderen
Situatietekening weg
aanleggen of veranderen
Constructieve veiligheid
eenvoudige bouwwerken
Plattegronden en
doorsneden bouwen
eenvoudige bouwwerken
Welstand
Bestemmingsplan,
beheersverordening
en bouwverordening
eenvoudige bouwwerken
Kwaliteitsverklaringen
Anders

2018-04-25 In
behandeling

center_station_pdf center station.pdf Constructieve veiligheid
eenvoudige bouwwerken
Plattegronden en
doorsneden bouwen
eenvoudige bouwwerken

2018-04-25 In
behandeling

Cross_section_Modul-
es_BL1_pdf

Cross section
Modules BL1.pdf

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

2018-04-25 In
behandeling

k_Roosendaal_locati-
on_1_Kronos_Solar_pdf

EcoNatura rapportage
2018-033A
- Ecological
assessment solar
park Roosendaal
location 1_Kronos
Solar.pdf

Kwaliteitsverklaringen
Anders

2018-04-25 In
behandeling

Geluid_statement_pdf Geluid_statement.pdf Anders 2018-04-25 In
behandeling

Internal_tracks_pdf Internal tracks.pdf Constructieve veiligheid
eenvoudige bouwwerken

2018-04-25 In
behandeling
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Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend

Status
document

Plattegronden en
doorsneden bouwen
eenvoudige bouwwerken
Kwaliteitsverklaringen

inverters_pdf inverters.pdf Constructieve veiligheid
eenvoudige bouwwerken
Plattegronden en
doorsneden bouwen
eenvoudige bouwwerken

2018-04-25 In
behandeling

inpassingsplan_Roos-
endaal_dd25042018_pdf

Landschapsinpa-
ssingsplan_Roos-
endaal_dd250420-
18.pdf

Ontwerptekening nieuwe
of gewijzigde uitrit
Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening
Welstand
Kwaliteitsverklaringen
Anders

2018-04-25 In
behandeling

Layoutplan_OBELS_Ro-
osendaal_1_2_BL1_pdf

Layoutplan_OBE-
LS_Roosendaal_1_2
BL1.pdf

Situatietekening uitrit
Ontwerptekening nieuwe
of gewijzigde uitrit
Situatietekening Werk
of werkzaamheden
uitvoeren
Situatietekening weg
aanleggen of veranderen
Plattegronden en
doorsneden bouwen
eenvoudige bouwwerken

2018-04-25 In
behandeling

Pollution_Statement_pdf Pollution
Statement.pdf

Anders 2018-04-25 In
behandeling

ramming_profile_pdf ramming profile.pdf Constructieve veiligheid
eenvoudige bouwwerken
Plattegronden en
doorsneden bouwen
eenvoudige bouwwerken

2018-04-25 In
behandeling

Security_camera_BL1-
_pdf

Security_camera
BL1.pdf

Constructieve veiligheid
eenvoudige bouwwerken
Plattegronden en
doorsneden bouwen
eenvoudige bouwwerken

2018-04-25 In
behandeling

Security_fence_BL1_pdf Security_fence
BL1.pdf

Constructieve veiligheid
eenvoudige bouwwerken
Plattegronden en
doorsneden bouwen
eenvoudige bouwwerken

2018-04-25 In
behandeling

Uitloging_studie_pdf Uitloging studie.pdf Kwaliteitsverklaringen
Anders

2018-04-25 In
behandeling


