Gegevens bevoegd gezag
Referentienummer

Formulierversie
2020.01

Datum ontvangst

Aanvraaggegevens
Publiceerbare aanvraag/melding
Aanvraagnummer

4747957

Aanvraagnaam

Zonnepark Hillenpolder Oosterhout

Uw referentiecode

18196

Ingediend op

01-10-2020

Soort procedure

Onbekend

Projectomschrijving

Het realiseren van grondgebonden zonnepanelen tbv van
de Energietuin

Opmerking

-

Gefaseerd

Nee

Blokkerende onderdelen weglaten

Ja

Kosten openbaar maken

Nee

Bijlagen die later komen

nvt, alle informatie zit in de bijlagen

Bijlagen n.v.t. of al bekend

nvt zie boven

Bevoegd gezag

Datum aanvraag: 1 oktober 2020

Naam:

Gemeente Oosterhout

Bezoekadres:

Slotjesveld 1 Oosterhout

Postadres:

Postbus 10150
4900 GB Oosterhout

Telefoonnummer:

140162

Faxnummer:

0162-423174

Contactformulier:

https://samenwerkendegemeenten.equalit.nl/formulier/nl-NL/
Oosterhout-/scContactformulier.aspx/scBasis

Website:

www.oosterhout.nl

Aanvraagnummer: 4747957
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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
Erf- of perceelafscheiding plaatsen
• Bouwen
Werk of werkzaamheden uitvoeren
• Werk of werkzaamheden uitvoeren
Bijlagen

Datum aanvraag: 1 oktober 2020

Aanvraagnummer: 4747957
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Locatie

Formulierversie
2020.01
1

Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente

Oosterhout

Kadastrale gemeente

Oosterhout

Kadastrale sectie

B

Kadastraal perceelnummer

1039

Bouwplannaam

-

Bouwnummer

-

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

Datum aanvraag: 1 oktober 2020

Aanvraagnummer: 4747957

Ja
Nee
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Bouwen

Formulierversie
2020.01

Zonnepaneel of -collector plaatsen

1

De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van
toepassing?
Eventuele toelichting

Het wordt geheel vervangen
Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst
Plaatsen van grondgebonden zonnepanelen

Hebt u voor deze
bouwwerkzaamheden al eerder
een vergunning aangevraagd?
2

Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?
3

Terrein

Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk
bouwwerk?

Ja
Nee

4

Uiterlijk bouwwerk/welstand

5

Mondeling toelichten

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

Datum aanvraag: 1 oktober 2020

Ja
Nee

Aanvraagnummer: 4747957

Ja
Nee

Bevoegd gezag: Gemeente Oosterhout
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Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening

Formulierversie
2020.01
1

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

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

Datum aanvraag: 1 oktober 2020

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

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

Aanvraagnummer: 4747957

Bevoegd gezag: Gemeente Oosterhout
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Bouwen

Formulierversie
2020.01

Erf- of perceelafscheiding plaatsen

1

De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van
toepassing?
Eventuele toelichting

Het wordt geheel vervangen
Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst
Hekwerk ter afsluiting van zonnepark

Hebt u voor deze
bouwwerkzaamheden al eerder
een vergunning aangevraagd?
2

Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?
3

Terrein

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

5

Mondeling toelichten

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

Datum aanvraag: 1 oktober 2020

Ja
Nee

Aanvraagnummer: 4747957

Ja
Nee

Bevoegd gezag: Gemeente Oosterhout
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Werk of werkzaamheden
uitvoeren

Formulierversie
2020.01
1

Datum aanvraag: 1 oktober 2020

Werk of werkzaamheden uitvoeren

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

Bestemmingsplan Buitengebied

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

aanplant van houtgewas hoger dan 1 meter. Tijdens
aanplant is houtgewas niet hoger, uiteindelijk zal het naar
verwachting wel hoger dan 1 meter worden

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

Aanvraagnummer: 4747957

Bevoegd gezag: Gemeente Oosterhout
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Formulierversie
2020.01

Bijlagen
Formele bijlagen

Datum aanvraag: 1 oktober 2020

Naam bijlage

Bestandsnaam

Type

Datum
ingediend

Status
document

park_op_Energiepark_A59_Oranjepolder_pdf

201001 - Ruimtelijke
onderbouwing
zonnepark op
Energiepark A59
Oranjepolder.pdf

Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening

2020-10-01

In
behandeling

out_-103C_PV_Layout_August_24th_2020_pdf

Oosterhout -103C PV
Layout August 24th
2020.pdf

Plattegronden en
doorsneden bouwen
eenvoudige bouwwerken
Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening

2020-10-01

In
behandeling

Oosterhout_Frame_Structure_Details_pdf

Oosterhout Frame
Structure Details.pdf

Plattegronden en
doorsneden bouwen
eenvoudige bouwwerken
Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening

2020-10-01

In
behandeling

Specificatie_panelen_pdf

Specificatie
panelen.pdf

Plattegronden en
doorsneden bouwen
eenvoudige bouwwerken
Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening

2020-10-01

In
behandeling

Fence_Detail_Layout_pdf

Fence Detail
Layout.pdf

Plattegronden en
doorsneden bouwen
eenvoudige bouwwerken

2020-10-01

In
behandeling

Oosterhout_Gate_Details_pdf

Oosterhout Gate
Details.pdf

Plattegronden en
doorsneden bouwen
eenvoudige bouwwerken

2020-10-01

In
behandeling

20200930_200708217_pdf

20200930_200708217.pdf

Anders

2020-10-01

In
behandeling

Aanvraagnummer: 4747957
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