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Gegevens bevoegd gezag

Referentienummer Datum ontvangst

Formulierversie
2018.01 Aanvraaggegevens

Ingediende aanvraag/melding

Aanvraagnummer 3618977

Aanvraagnaam Solarpark Roosendaal

Uw referentiecode 44001132.20180350

Ingediend op 19-04-2018

Soort procedure Onbekend

Projectomschrijving Realisatie van een zonnepark van ca. 30 hectare op het
perceel aan de Evertkreekweg in Roosendaal.

Opmerking -

Gefaseerd Nee

Blokkerende onderdelen weglaten Nee

Persoonsgegevens openbaar
maken

Nee

Kosten openbaar maken Nee

Bijlagen die later komen Geen

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

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Zonnepaneel of -collector plaatsen

• Bouwen

Overig bouwwerk bouwen

• Bouwen

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

• Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Werk of werkzaamheden uitvoeren

• Werk of werkzaamheden uitvoeren

Overig bouwwerk bouwen 2

• Bouwen

Overig bouwwerk bouwen 3

• Bouwen

Erf- of perceelafscheiding plaatsen

• Bouwen

Bijlagen

Kosten



Datum aanvraag: 19 april 2018 Aanvraagnummer: 3618977 Pagina 1 van1

Formulierversie
2018.01 Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer 71408088

Vestigingsnummer 000039595412

Statutaire naam SPNRG-1

Handelsnaam -

2 Contactpersoon

Geslacht Man
Vrouw

Voorletters P.E.M.

Voorvoegsels -

Achternaam Verstege

Functie CEO

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode 4876ZC

Huisnummer 97

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Klaroenring

Woonplaats Etten-Leur

4 Correspondentieadres

Postbus 463

Postcode 4870AL

Plaats Etten-Leur

5 Contactgegevens

Telefoonnummer 06-30721689

Faxnummer -

E-mailadres pverstege@diepp.nl



Datum aanvraag: 19 april 2018 Aanvraagnummer: 3618977 Pagina 1 van2

Formulierversie
2018.01 Gemachtigde bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer 24153691

Vestigingsnummer 000015837815

Statutaire naam Rho adviseurs voor leefruimte

Handelsnaam Rho adviseurs

2 Contactpersoon

Geslacht Man
Vrouw

Voorletters N.H.

Voorvoegsels -

Achternaam Tiekstra

Functie Adviseur

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode 3013AA

Huisnummer 27

Huisletter b

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Delftseplein

Woonplaats Rotterdam

4 Correspondentieadres

Postbus 150

Postcode 3000AD

Plaats Rotterdam

5 Contactgegevens

Telefoonnummer 0610832142

Faxnummer -

E-mailadres niels.tiekstra@rho.nl
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6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar
waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over
mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij
opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven
adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten
verbonden kunnen zijn aan het indienen van een
aanvraag.
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Formulierversie
2018.01 Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente Roosendaal

Kadastrale gemeente Roosendaal en Nispen

Kadastrale sectie P

Kadastraal perceelnummer 1

Bouwplannaam -

Bouwnummer -

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

Ja
Nee

Specificatie locatie Perceelnummers: 1, 2, 3 en 4

2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel U bent eigenaar van het perceel
U bent erfpachter van het perceel
U bent huurder van het perceel
Anders

Uw belang bij deze aanvraag Eerste recht op koop bij verkrijgen toestemming tot
realisatie zonnepark
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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.

Zie bijlagen

5 Mondeling toelichten

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

Ja
Nee
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Formulierversie
2018.01 Bouwen

Overig bouwwerk bouwen
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 Inkoopstation Enexis

Hebt u voor deze
bouwwerkzaamheden al eerder
een vergunning aangevraagd?

Ja
Nee

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Terrein

3 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto
vloeroppervlakte van het bouwwerk
door de bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in m2
voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in
m2 na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

44

4 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud
van het bouwwerk door de
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 voor uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 na uitvoering van
de bouwwerkzaamheden?

132

5 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde
oppervlakte van het terrein
na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee
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Wat is de bebouwde
oppervlakte van het terrein
in m2 voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bebouwde oppervlakte
van het terrein in m2 na uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

44

6 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

7 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor gebruikt.

Agrarisch

Waar gaat u het bouwwerk voor
gebruiken?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk
voor gaat gebruiken.

Transformatorstation tussen zonnepark en openbaar net

8 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk
kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal
personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2
in hele getallen in.

Gebruiksfunctie Aantal personen Gebruiksoppervlakte
(m2)

Verblijfsoppervlakte
(m2)

Bijeenkomst

Cel

Gezondheidszorg

Industrie

Kantoor

Logies

Onderwijs

Sport

Winkel

Overige
gebruiksfuncties

9 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
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Onderdelen Materiaal Kleur

Gevels

- Plint gebouw

- Gevelbekleding

- Borstweringen

- Voegwerk

Kozijnen

- Ramen

- Deuren

- Luiken

Dakgoten en boeidelen

Dakbedekking

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

Zie bijlagen

10 Mondeling toelichten

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

Ja
Nee



Datum aanvraag: 19 april 2018 Aanvraagnummer: 3618977 Bevoegd gezag: Gemeente Roosendaal Pagina 1 van1

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.

zie ruimtelijke onderbouwing

Beschrijf het huidige gebruik van
de gronden of het bouwwerk.

zie ruimtelijke onderbouwing

Beschrijf het beoogde gebruik van
de gronden of het bouwwerk.

zie ruimtelijke onderbouwing

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

zie ruimtelijke onderbouwing

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

Werk of werkzaamheden
uitvoeren

1 Werk of werkzaamheden uitvoeren

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

Voorbereidingsbesluit 380 kV oost

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

Beplanting, verharding, bodemindrijving, grondbewerking,
wateraanleg

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



Datum aanvraag: 19 april 2018 Aanvraagnummer: 3618977 Bevoegd gezag: Gemeente Roosendaal Pagina 1 van3

Formulierversie
2018.01 Bouwen

Overig bouwwerk bouwen 2
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 Parktrafo 1

Hebt u voor deze
bouwwerkzaamheden al eerder
een vergunning aangevraagd?

Ja
Nee

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Terrein

3 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto
vloeroppervlakte van het bouwwerk
door de bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in m2
voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in
m2 na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

8

4 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud
van het bouwwerk door de
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 voor uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 na uitvoering van
de bouwwerkzaamheden?

20

5 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde
oppervlakte van het terrein
na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee
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Wat is de bebouwde
oppervlakte van het terrein
in m2 voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bebouwde oppervlakte
van het terrein in m2 na uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

120

6 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

7 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor gebruikt.

Agrarisch

Waar gaat u het bouwwerk voor
gebruiken?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk
voor gaat gebruiken.

Parktrafo's bij zonnepark

8 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk
kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal
personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2
in hele getallen in.

Gebruiksfunctie Aantal personen Gebruiksoppervlakte
(m2)

Verblijfsoppervlakte
(m2)

Bijeenkomst

Cel

Gezondheidszorg

Industrie

Kantoor

Logies

Onderwijs

Sport

Winkel

Overige
gebruiksfuncties

9 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
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Onderdelen Materiaal Kleur

Gevels

- Plint gebouw

- Gevelbekleding

- Borstweringen

- Voegwerk

Kozijnen

- Ramen

- Deuren

- Luiken

Dakgoten en boeidelen

Dakbedekking

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

Zie bijlagen

10 Mondeling toelichten

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

Ja
Nee
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Formulierversie
2018.01 Bouwen

Overig bouwwerk bouwen 3
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 Park trafo 2

Hebt u voor deze
bouwwerkzaamheden al eerder
een vergunning aangevraagd?

Ja
Nee

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Terrein

3 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto
vloeroppervlakte van het bouwwerk
door de bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in m2
voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in
m2 na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

18

4 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud
van het bouwwerk door de
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 voor uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 na uitvoering van
de bouwwerkzaamheden?

61

5 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde
oppervlakte van het terrein
na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee
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Wat is de bebouwde
oppervlakte van het terrein
in m2 voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bebouwde oppervlakte
van het terrein in m2 na uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

263

6 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

7 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor gebruikt.

Agrarisch

Waar gaat u het bouwwerk voor
gebruiken?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk
voor gaat gebruiken.

Parktrafo bij zonnepark

8 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk
kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal
personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2
in hele getallen in.

Gebruiksfunctie Aantal personen Gebruiksoppervlakte
(m2)

Verblijfsoppervlakte
(m2)

Bijeenkomst

Cel

Gezondheidszorg

Industrie

Kantoor

Logies

Onderwijs

Sport

Winkel

Overige
gebruiksfuncties

9 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
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Onderdelen Materiaal Kleur

Gevels

- Plint gebouw

- Gevelbekleding

- Borstweringen

- Voegwerk

Kozijnen

- Ramen

- Deuren

- Luiken

Dakgoten en boeidelen

Dakbedekking

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

Zie bijlagen

10 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.

Zie bijlagen

5 Mondeling toelichten

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

Ja
Nee
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Formulierversie
2018.01 Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend

Status
document

Memo_overzicht_bijl-
agen_pdf

Memo overzicht
bijlagen.pdf

Anders 2018-04-19 In
behandeling

Voorstel Leges
Zonnepark Roosendaal

Voorstel_leges-
_Solarperk
Roosendaal_DIEPP-
Odura.pdf

Anders 2018-04-19 In
behandeling

RO_Solarpark_Roosen-
daal_20180418_pdf

RO Solarpark
Roosendaal
20180418.pdf

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

2018-04-19 In
behandeling

SP Roosendaal_Evertkre-
ekweg_OVERZICHT

SP Roosendaal
Evertkreekweg
OVERZICHT DEF.pdf

Gegevens werk of
werkzaamheden
uitvoeren
Situatietekening Werk
of werkzaamheden
uitvoeren
Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening
Plattegronden en
doorsneden bouwen
eenvoudige bouwwerken
Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Bruikbaarheid bouwwerk
Bestemmingsplan,
beheersverordening
en bouwverordening
eenvoudige bouwwerken

2018-04-19 In
behandeling

Doorsdoorsnedes_SP_-
Roosendaal

Dwarsdoorsnedes SP
Roosendaal A0x2 ZG
V2.pdf

Gegevens werk of
werkzaamheden
uitvoeren
Situatietekening Werk
of werkzaamheden
uitvoeren
Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening
Plattegronden en
doorsneden bouwen
eenvoudige bouwwerken

2018-04-19 In
behandeling

Struktuur SIS-QSF Struktuur SIS-QSF
II 4xlandscape 15 -
Hoogte 2400 mm.pdf

Plattegronden en
doorsneden bouwen
eenvoudige bouwwerken
Constructieve veiligheid
complexere bouwwerken

2018-04-19 In
behandeling
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Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend

Status
document

DEF_3D_visualisatie-
_Inkoopstation_pdf

DEF 3D visualisatie
Inkoopstation.pdf

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

2018-04-19 In
behandeling

Inkoopstation_deel_1_pdf Inkoopstation deel
1.pdf

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

2018-04-19 In
behandeling

Inkoopstation_deel_2_pdf Inkoopstation deel
2.pdf

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

2018-04-19 In
behandeling

Inkoopstation_deel_3_pdf Inkoopstation deel
3.pdf

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

2018-04-19 In
behandeling

Inkoopstation_deel_4_pdf Inkoopstation deel
4.pdf

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

2018-04-19 In
behandeling

Minimale afmetingen
trafo_Diabolo_40H

Minimale afmeting
1 trafo Diabolo 40H
- standaard 1600
kVA.pdf

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

2018-04-19 In
behandeling

Parktrafo_1MVA_deel-
_1_pdf

Parktrafo 1MVA deel
1.pdf

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

2018-04-19 In
behandeling

Parktrafo_1MVA_deel-
_2_pdf

Parktrafo 1MVA deel
2.pdf

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

2018-04-19 In
behandeling

DEF_maximale_Afmeti-
ngen_Park_TRAFOs_pdf

DEF maximale
Afmetingen Park
TRAFOs.pdf

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

2018-04-19 In
behandeling

Parktrafo_2mva_deel-
_1_pdf

Parktrafo 2mva deel
1.pdf

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

2018-04-19 In
behandeling

Parktrafo_2mva_deel-
_2_pdf

Parktrafo 2mva deel
2.pdf

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

2018-04-19 In
behandeling

Parktrafo_2mva_deel-
_3_pdf

Parktrafo 2mva deel
3.pdf

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

2018-04-19 In
behandeling

Landschappelijke_in-
passing_SP_Roosendaal

Landschappelijke
inpassing solarpark
Roosendaal .pdf

Gegevens werk of
werkzaamheden
uitvoeren
Situatietekening Werk
of werkzaamheden
uitvoeren

2018-04-19 In
behandeling
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Formulierversie
2018.01 Kosten

Bouwen
Zonnepaneel of -collector plaatsen
Wat zijn de geschatte kosten in
euro's (exclusief BTW)?

27000000

Bouwen
Overig bouwwerk bouwen
Wat zijn de geschatte kosten in
euro's (exclusief BTW)?

0

Bouwen
Overig bouwwerk bouwen 2
Wat zijn de geschatte kosten in
euro's (exclusief BTW)?

0

Bouwen
Overig bouwwerk bouwen 3
Wat zijn de geschatte kosten in
euro's (exclusief BTW)?

0

Bouwen
Erf- of perceelafscheiding plaatsen
Wat zijn de geschatte kosten in
euro's (exclusief BTW)?

201000

Projectkosten
Wat zijn de geschatte kosten
voor het totale project in euro's
(exclusief BTW)?

27201000


