Gegevens bevoegd gezag
Referentienummer

Formulierversie
2018.01

Datum ontvangst

Aanvraaggegevens
Publiceerbare aanvraag/melding
Aanvraagnummer

3794417

Aanvraagnaam

realisatie zonnepanelenveld Sappemeer

Uw referentiecode

-

Ingediend op

11-07-2018

Soort procedure

Uitgebreide procedure

Projectomschrijving

Realisatie van een zonnepanelenveld op de locatiie
Rijksweg Oost 127 en 127a te Sappemeer

Opmerking

-

Gefaseerd

Nee

Blokkerende onderdelen weglaten

Ja

Kosten openbaar maken

Nee

Bijlagen die later komen

bijlagen zijn mijn inziens niet van toepassing

Bijlagen n.v.t. of al bekend

bijlagen zijn mijn inziens niet van toepassing

Bevoegd gezag

Datum aanvraag: 11 juli 2018

Naam:

Gemeente Midden-Groningen

Bezoekadres:

Gorecht-Oost 157
Hoogezand

Postadres:

Postbus 75
9600 AB Hoogezand

Telefoonnummer:

0598 373567

Faxnummer:

0598 373699

E-mailadres:

gemeente@midden-groningen.nl

Website:

www.midden-groningen.nl

Contactpersoon:

Contactplein VTH Midden-Groningen

Aanvraagnummer: 3794417
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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
Handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten
• Handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten
Bijlagen

Datum aanvraag: 11 juli 2018

Aanvraagnummer: 3794417
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Locatie

Formulierversie
2018.01
1

Adres

Postcode

9611CE

Huisnummer

127

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Straatnaam

Rijksweg Oost

Plaatsnaam

Sappemeer

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

Datum aanvraag: 11 juli 2018

Aanvraagnummer: 3794417

Ja
Nee
het betreft tevens locatie met huisnummer 127 A.
kadasternummers gemeente Sappemeer, sectie F,
nummers 3719 en 3720
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Bouwen

Formulierversie
2018.01

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
-

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

Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?
3

4

Ja
Nee

Terrein

Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk
bouwwerk?

Ja
Nee

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.

Datum aanvraag: 11 juli 2018

-

Aanvraagnummer: 3794417

Ja
Nee

Bevoegd gezag: Gemeente Midden-Groningen
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Bouwen

Formulierversie
2018.01

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
-

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

Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?
3

4

Ja
Nee

Terrein

Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk
bouwwerk?

Ja
Nee

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.

Datum aanvraag: 11 juli 2018

-

Aanvraagnummer: 3794417

Ja
Nee

Bevoegd gezag: Gemeente Midden-Groningen
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Handelingen met gevolgen
voor beschermde plant- en
diersoorten

Formulierversie
2018.01
1

Datum aanvraag: 11 juli 2018

Handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten

Geef een omschrijving van de
handelingen die uitgevoerd zullen
worden.

zie rapport verkennend ecologisch onderzoek. het betreft
het dempen van bestaande vijvers

Wat is het doel en het belang van
de handelingen die uitgevoerd
zullen worden?

is benodigd voor de realisatie van het zonnepanelen veld

Voor welke beschermde soorten
wordt de vergunning aangevraagd?

zijn niet aangetroffen

Voor welke handelingen wordt de
vergunning aangevraagd?

zie rapportage

Aanvraagnummer: 3794417

Bevoegd gezag: Gemeente Midden-Groningen
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Formulierversie
2018.01

Bijlagen
Formele bijlagen

Datum aanvraag: 11 juli 2018

Naam bijlage

Bestandsnaam

Type

Datum
ingediend

Status
document

Ruimtelijke_onderbouwing_pdf

Ruimtelijke
onderbouwing.pdf

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

2018-07-11

In
behandeling

1849_Quickscan_flora_en_fauna_pdf

1849_Quickscan flora Anders
en fauna.pdf

2018-07-11

In
behandeling

Samenvatting_watertoets_pdf

Samenvatting
watertoets.pdf

Anders

2018-07-11

In
behandeling

watertoets_pdf

watertoets.pdf

Anders

2018-07-11

In
behandeling

ppemeer__landschappelijke_inpassing8_pdf

Zonnepark Sportpark
Sappemeer
landschappelijke
inpassing8.pdf

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

2018-07-11

In
behandeling

Aanvraagnummer: 3794417
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