Gegevens bevoegd gezag
Referentienummer

Formulierversie
2014.01

Datum ontvangst

Aanvraaggegevens
Publiceerbare aanvraag/melding
Aanvraagnummer

1661849

Aanvraagnaam

Aanvraag Realiseren Camperplaatsen Onstwedde

Uw referentiecode

-

Ingediend op

16-02-2015

Soort procedure

Onbekend

Projectomschrijving

Realiseren Camperplaatsen aan de Streekweg 4 te
Onstwedde

Opmerking

Dit bouwplan is besproken met mevrouw G. Koops.

Gefaseerd

Nee

Blokkerende onderdelen weglaten

Nee

Kosten openbaar maken

Nee

Bijlagen die later komen

nvt

Bijlagen n.v.t. of al bekend

nvt

Bevoegd gezag

Datum aanvraag: 16 februari 2015

Naam:

Gemeente Stadskanaal

Bezoekadres:

Raadhuisplein 1 9501 SZ Stadskanaal

Postadres:

Postbus 140 9500 AC Stadskanaal

Telefoonnummer:

0599 631 631

Faxnummer:

0599 620 744

E-mailadres algemeen:

gemeente@stadskanaal.nl

Website:

www.stadskanaal.nl

Contactpersoon:

Teijo Doornkamp

Bereikbaar op:

09:00 - 17:00

Aanvraagnummer: 1661849
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens
Locatie van de werkzaamheden
Werkzaamheden en onderdelen
Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
• Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Werk of werkzaamheden uitvoeren
• Werk of werkzaamheden uitvoeren
Kappen
• Kappen
Bijlagen

Datum aanvraag: 16 februari 2015

Aanvraagnummer: 1661849
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Locatie

Formulierversie
2014.01
1

Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente

Stadskanaal

Kadastrale gemeente
Kadastrale sectie

R

Kadastraal perceelnummer

471

Bouwplannaam

-

Bouwnummer

-

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

Datum aanvraag: 16 februari 2015

Onstwedde

Aanvraagnummer: 1661849

Ja
Nee
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Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening

Formulierversie
2014.01
1

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

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

Datum aanvraag: 16 februari 2015

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.

Agrarisch bestemming omzetten in recreatie bestemming.

Beschrijf het huidige gebruik van
de gronden of het bouwwerk.

agrarisch

Beschrijf het beoogde gebruik van
de gronden of het bouwwerk.

Het realiseren van camperplaatsen.

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

Zie rapport ruimtelijke onderbouwingen

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: 1661849

Bevoegd gezag: Gemeente Stadskanaal
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Werk of werkzaamheden
uitvoeren

Formulierversie
2014.01
1

Datum aanvraag: 16 februari 2015

Werk of werkzaamheden uitvoeren

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

Zie rapport ruimtelijke onderbouwing.

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

Aanleggen van camperplaatsen in kunststof grastegels.
Pad in rode mijnsteen.

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: 1661849

Bevoegd gezag: Gemeente Stadskanaal
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Kappen

Formulierversie
2014.01
1

Kappen

Wat wilt u gaan doen?

Datum aanvraag: 16 februari 2015

Kappen
Anders

Om hoeveel houtopstanden gaat
het?

1

Beschrijf per houtopstand om welk
soort houtopstand het gaat.

eik

Beschrijf per houtopstand de
locatie op het voor-, zij-, of
achtererf.

voorerf

Geef per houtopstand de diameter
van de stam in centimeter,
gemeten op 1,30 m boven het
maaiveld.

Ø400mm

Beschrijf per houtopstand of er een
mogelijkheid is tot herbeplanten
en, zo ja, of u dat van plan bent.
Geef in het geval van herbeplanten
aan op welke locatie en met welke
soorten u dat wilt gaan doen.

Is geen mogelijkheid voor herbeplanten

Geef eventueel een toelichting op
wat u gaat doen.

Het realiseren van camperplaatsen.
Boom staat op de in-/uitrit.

Aanvraagnummer: 1661849

Bevoegd gezag: Gemeente Stadskanaal
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Formulierversie
2014.01

Bijlagen
Formele bijlagen

Datum aanvraag: 16 februari 2015

Naam bijlage

Bestandsnaam

Type

Datum
ingediend

Status
document

2014-11-24HilvertsDO-01_pdf

2014-11-24HilvertsDO-01.pdf

Gegevens werk of
werkzaamheden
uitvoeren
Situatietekening Werk
of werkzaamheden
uitvoeren

16-02-2015

In
behandeling

150115Erfinrichtingsplan_pdf

150115Erfinrichtingsplan-.pdf

Situatietekening Werk
of werkzaamheden
uitvoeren

16-02-2015

In
behandeling

150115Rapportageerfinrichtingsplan_pdf

150115Rapportageerfinrichtingsplan-.pdf

Gegevens werk of
werkzaamheden
uitvoeren
Situatietekening Werk
of werkzaamheden
uitvoeren

16-02-2015

In
behandeling

LandelijkgebiedStreekwegtegenover4_pdf

LandelijkgebiedStreekwegtegenover4-.pdf

Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening

16-02-2015

In
behandeling

Aanvraagnummer: 1661849
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