Gegevens bevoegd gezag
Referentienummer

Formulierversie
2019.01

Datum ontvangst

Aanvraaggegevens
Ingediende aanvraag/melding
Aanvraagnummer

4363605

Aanvraagnaam

Zonneveld Landgoed Quadenoord

Uw referentiecode

-

Ingediend op

19-04-2019

Soort procedure

Uitgebreide procedure

Projectomschrijving

Landgoed Quadenoord wil op twee agrarische percelen
een zonneveld realiseren. In totaal gaat het om een
gezamenlijke oppervlakte van 15,7 hectare waarvan bijna
4 hecatere natuurlijk wordt ingericht ten behoeve van het
versterken van de ecologische kwaliteit ter plaatse.

Opmerking

Over dit project is contact geweest met de heren J. Rutjes
en A. Menting

Gefaseerd

Nee

Blokkerende onderdelen weglaten

Ja

Persoonsgegevens openbaar
maken

Nee

Kosten openbaar maken

Nee

Bijlagen die later komen

Activiteitenplan

Bijlagen n.v.t. of al bekend

-

Bevoegd gezag

Datum aanvraag: 19 april 2019

Naam:

Gemeente Renkum

Bezoekadres:

Generaal Urquhartlaan 4
6861 GG Oosterbeek

Postadres:

Postbus 9100
6860 HA Oosterbeek

Telefoonnummer:

0263348111

Faxnummer:

0263348310

E-mailadres:

info@renkum.nl

Website:

www.renkum.nl

Contactpersoon:

Pim Baars

Aanvraagnummer: 4363605
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens
Aanvragergegevens
Locatie van de werkzaamheden
Werkzaamheden en onderdelen
Overig bouwwerk bouwen
• Bouwen
• Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten
• Handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten
Handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden
• Handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden
Bijlagen
Kosten

Datum aanvraag: 19 april 2019

Aanvraagnummer: 4363605
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Aanvrager bedrijf

Formulierversie
2019.01
1

2

Bedrijf

KvK-nummer

70512957

Vestigingsnummer

000038773856

Statutaire naam

Chint Solar Nederland Projecten B.V.

Handelsnaam

-

Contactpersoon

Geslacht

3

4

Man
Vrouw

Voorletters

W.

Voorvoegsels

-

Achternaam

Guliker

Functie

-

Vestigingsadres bedrijf

Postcode

1043 GR

Huisnummer

151

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Straatnaam

Kingsfordweg

Woonplaats

Amsterdam

Correspondentieadres

Adres

Kingsfordweg 151
1043 GR Amsterdam

5

Datum aanvraag: 19 april 2019

Contactgegevens

Telefoonnummer

06 17 61 69 39

Faxnummer

-

E-mailadres

w.guliker@astronergy.de

Aanvraagnummer: 4363605
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Gemachtigde bedrijf

Formulierversie
2019.01
1

2

Bedrijf

KvK-nummer

06052035

Vestigingsnummer

000018992293

Statutaire naam

Eelerwoude B.V.

Handelsnaam

Eelerwoude B.V.

Contactpersoon

Geslacht

3

4

Man
Vrouw

Voorletters

M.C.

Voorvoegsels

van

Achternaam

Amersfoort

Functie

Adviseur / projectleider

Vestigingsadres bedrijf

Postcode

7472DB

Huisnummer

3

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Straatnaam

Mossendamsdwarsweg

Woonplaats

Goor

Correspondentieadres

Adres

Mossendamsdwarsweg 3
7472DB Goor

5

Datum aanvraag: 19 april 2019

Contactgegevens

Telefoonnummer

088-1471113

Faxnummer

-

E-mailadres

m.vanamersfoort@eelerwoude.nl

Aanvraagnummer: 4363605

Pagina 1 van2

6

Akkoordverklaring

Akkoordverklaring

Datum aanvraag: 19 april 2019

Aanvraagnummer: 4363605

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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Locatie

Formulierversie
2019.01
1

Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente

Renkum

Kadastrale gemeente

Renkum

Kadastrale sectie

A

Kadastraal perceelnummer

252

Bouwplannaam

-

Bouwnummer

-

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?
Specificatie locatie
2

Ook de percelen A 492 (deels) en B 781 (deels

Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel

Datum aanvraag: 19 april 2019

Ja
Nee

Aanvraagnummer: 4363605

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

Formulierversie
2019.01

Overig bouwwerk bouwen

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
Er zullen stellages ten behoeve van zonnepanelen in
een veldopstelling worden geplaatst, met bijbehorende
technische installaties

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

Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?
3

Ja
Nee

Terrein

Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto
vloeroppervlakte van het bouwwerk
door de bouwwerkzaamheden?
4

Ja
Nee

Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud
van het bouwwerk door de
bouwwerkzaamheden?
5

Ja
Nee

Oppervlakte bebouwd terrein

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

6

Datum aanvraag: 19 april 2019

Ja
Nee

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?

70

Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk
bouwwerk?

Ja
Nee

Aanvraagnummer: 4363605

Bevoegd gezag: Gemeente Renkum
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7

Hoeveel hele jaren blijft het
bouwwerk op de locatie bestaan?

30

Hoeveel maanden?

0

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, teelt van mais, granen

Waar gaat u het bouwwerk voor
gebruiken?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk
voor gaat gebruiken.
8

opwekken van duurzame energie uit zon

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
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.

Datum aanvraag: 19 april 2019

Aanvraagnummer: 4363605

-

Bevoegd gezag: Gemeente Renkum
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10 Mondeling toelichten

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

Datum aanvraag: 19 april 2019

Aanvraagnummer: 4363605

Ja
Nee

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

Formulierversie
2019.01

Overig bouwwerk bouwen

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 huidige bestemming is agrarisch daarbinnen zijn geen
stellages ter opwekking van zonne energie toegestaan.

Beschrijf het huidige gebruik van
de gronden of het bouwwerk.

Momenteel wordt de grond gebruikt voor het telen van
landbouwgewassen (maïs, graan)

Beschrijf het beoogde gebruik van
de gronden of het bouwwerk.

Het opwekken van duurzame energie uit de zon
en landschappelijke inpassing (natuurlijke randen,
dassenakker)

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

voor de levensduur van het zonneveld zullen er stellages
staan op het perceel in plaats van gewassen.

Is het beoogde gebruik tijdelijk van
aard?

Datum aanvraag: 19 april 2019

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

Aanvraagnummer: 4363605

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

Formulierversie
2019.01
1

Datum aanvraag: 19 april 2019

Handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten

Geef een omschrijving van de
handelingen die uitgevoerd zullen
worden.

Het bouwen van stellages ten behoeve van zonnepanelen

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

Het opwekken van zonne-energie

Voor welke beschermde soorten
wordt de vergunning aangevraagd?

Das

Voor welke handelingen wordt de
vergunning aangevraagd?

Veranderen fourageergebied

Aanvraagnummer: 4363605

Bevoegd gezag: Gemeente Renkum
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Handelingen met gevolgen voor
beschermde natuurgebieden

Formulierversie
2019.01
1

Handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden

Wat is de naam van het Natura
2000-gebied? (Indien meerdere
gebieden, wat zijn de namen)

Veluwe

Wat is de precieze afstand
van de activiteit tot het Natura
2000-gebied (de Natura 2000gebieden)?

0

Wat is de aard en omvang van de
activiteit?

Kortgezegd komt het er op
neer dan er tijdens een periode van 5 maanden
werkzaamheden zullen plaatsvinden. Het
betreft het graven van sleuven ten behoeve van de
bekabeling, het plaatsen van de frames
en panelen, het plaatsen van het omringende hekwerk en
het plaatsen van omvormers en
transformatoren.

In welke periode zal de activiteit
worden uitgevoerd? (Indien
meerdere periodes, welke
periodes)

nader te bepalen

Waarop heeft de aanvraag
betrekking?

een project dat niet direct verband houdt met of nodig
is voor het beheer van een Natura 2000-gebied, en
dat afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of
projecten significante gevolgen kan hebben voor een
Natura 2000-gebied
andere handelingen dan een project dat niet direct
verband houdt met of nodig is voor het beheer van een
Natura 2000-gebied, en dat afzonderlijk of in combinatie
met andere plannen of projecten significante gevolgen
kan hebben voor een Natura 2000-gebied

Heeft de aanvraag betrekking
op het veroorzaken van
stikstofdepositie op een voor
stikstof gevoelig habitat of
habitat van voor stikstof
gevoelige soorten waarvoor een
instandhoudingsdoelstelling geldt
in een Natura 2000-gebied dat in
het programma aanpak stikstof,
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid,
van het Besluit natuurbescherming
is opgenomen?

Ja
Nee

Voeg een afschrift van een berekening van de stikstofdepositie die het project of de handeling
op een Natura 2000-gebied veroorzaakt met gebruikmaking van AERIUS Calculator als bedoeld
in artikel 2.1 van de Regeling natuurbescherming en de gegevens waarop die berekening is
gebaseerd.

Datum aanvraag: 19 april 2019

Aanvraagnummer: 4363605

Bevoegd gezag: Gemeente Renkum
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Formulierversie
2019.01

Bijlagen
Formele bijlagen
Naam bijlage

Bestandsnaam

Type

Datum
ingediend

Status
document

Technische tekening
Quadenoord

General
Layout_NL_XX-Quadenoord-L-P-6H-72cell-South-20190416.pdf

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

2019-04-19

In
behandeling

Details compact
transformatorstation

06_03_11_01 TS
Drawing 7955A910
Compactstation
CS360-24.pdf

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

2019-04-19

In
behandeling

Ruimtelijke
Onderbouwing
Quadenoord

Ruimtelijke
Onderbouwing
Zonneveld
Quadenoord.pdf

Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening

2019-04-19

In
behandeling

Bijlage_1_Landschappelijk_inpassingsplan

Bijlage
1_Landschappelijk_inpassingsplan.pdf

Welstand
Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening

2019-04-19

In
behandeling

Bijlage_2_Natuurtoets_Quadenoord

Bijlage 2_Natuurtoets
Zonneveld
Quadenoord.pdf

Berekening AERIUS
Kaart
Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening
Anders

2019-04-19

In
behandeling

Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening
Anders

2019-04-19

In
behandeling

Bijlage 3 Aanvullend_ond- Bijlage 3 Aanvullend
erzoek_das
onderzoek das
Quadenoord.pdf

Datum aanvraag: 19 april 2019

Aanvraagnummer: 4363605
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Formulierversie
2019.01

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

1150000

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

Datum aanvraag: 19 april 2019

Aanvraagnummer: 4363605

1150000
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