
 

Besluitenlijst Collegevergadering (web) 

Datum 24-05-2022 

Tijd 9:00 - 13:00 

Locatie B&W kamer 

Aanwezig C.H. van den Bos (burgemeester), F. Brouwer, P.N. Middelkoop (wethouders) 

en C.J.M. Swart (gemeentesecretaris) 

 

  

1 

 

Opening 

De voorzitter opent de vergadering en begint met gebed. 

 

2 

 

Vaststellen besluitenlijst  B&W 16 mei 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3 

 

Akkoordstukken 

 

3.1 

 

Zienswijze OFGV Begrotingswijziging 2022 en Ontwerpbegroting 2023 (31912) 

1. Geen zienswijze indienen op de 2e Begrotingswijziging 2022 en de 

Ontwerpbegroting 2023. 

2. Dit voorstel met de diverse bijlagen ter kennisname doorsturen naar 

Commissie 1. 

 

4 

 

Bespreekstukken 

 

4.1 

 

Straatnamen Port of Urk (34415) 

Voor Port of Urk wordt het thema ‘Maritiem’ en ‘Visserij’ vastgesteld. De 

commissie Naamgeving verzoeken voorstellen te doen voor eerste 20 namen. 

 

4.2 

 

Onderzoek duurzame energie (KoudeWarmtenet) op Port of Urk (34497) 

1. Kennis is genomen van het onderzoek “Duurzame energie op Port of Urk - 

Scenario’s voor de energie-infrastructuur op het nieuwe bedrijventerrein” 

van 15 maart 2022 (bijlage 1). 

2. Ingestemd wordt met ruimtelijke reserveringen KoWaNet (scenario I) in het 

kader van  de ontgrondingsvergunning Port of Urk en besteksvoorberei-

ding om een warmtenet te kunnen realiseren. 

3. Besloten wordt in het kader van de verdere verkenning voor realisatie van 

een KoWaNet voor Port of Urk dat het warmtenet twee gebieden van 

warmte voorziet, namelijk Port of Urk en de Zeeheldenwijk, met een 

mogelijke uitbreiding naar de haven Port of Urk (MSNF). 
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4. Besloten wordt in het kader van de verdere verkenning voor realisatie van 

een KoWaNet voor Port of Urk om een casestudie uit te voeren naar de 

aanbeveling uit het rapport dat de gemeente Urk een aanjaagrol zou 

moeten vervullen om de realisatie van een KoWaNet van de grond te 

krijgen. Vragen die aan de orde komen zijn onder andere zijn er 

vergelijkbare cases in Nederland of daarbuiten en welke rol heeft de 

overheid/ gemeente daarbij ingenomen. 

5. Besloten wordt om een openbare marktconsultatie uit te voeren om meer 

inzicht te krijgen in de mogelijkheden en onmogelijkheden omtrent het 

laten realiseren en exploiteren van het warmtenet, volgens de aanpak 

beschreven in het document “Openbare marktconsultatie KoWaNet Urk”. 

Dit wordt nog aangepast met de uitkomsten van de case study. Pas dan is 

bekend welke rol de gemeente kan/wil spelen (bijlage 2). 

4.3 

 

Nota Gronduitgifte Bedrijfslocaties 2022 - 2026, gemeente Urk (33652) 

1. Ingestemd wordt met de inhoud van de ‘Nota Gronduitgifte 

Bedrijfslocaties 2022 - 2026, gemeente Urk’. 

2. De in de Nota verwoorde beleidsvoorstellen wordt vastgesteld en gebruikt 

voor de uitvoering van het beleid. 

3. Na behandeling in de verantwoordelijke commissie de gemeenteraad 

verzoeken deze Nota vast te stellen. 

4. Na vaststelling van de ‘Nota Gronduitgifte Bedrijfslocaties 2022 - 2026, 

gemeente Urk’ het college van B&W zo snel mogelijk een selectieleidraad 

en uitgifteprotocol voor de eerste gronduitgifte voor Port of Urk ter 

vaststelling aanbieden. 

5. Na het raadsbesluit is er de mogelijkheid om formele en informeel 

zienswijzen te delen. 

 

5 

 

Uitnodigingen 

 

5.a 

 

Uitnodiging 100 jaar VCU 27 mei 

De burgemeester en wethouder P.N. Middelkoop zijn aanwezig bij de 

bijeenkomst op 27 mei. 

 

5.b 

 

Uitnodiging afscheid 4 wethouders Zeewolde 

De burgemeester en de wethouders P.N. Middelkoop en F. Brouwer bezoeken 

de afscheidsreceptie. 

 

5.c 

 

Uitnodiging afscheid René de Heer Zwolle op 16 juni 

Wethouder P.N. Middelkoop aanmelden. 
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5.d 

 

Uitnodiging afscheid 4 wethouders NOP 

De burgemeester en wethouder P.N. Middelkoop bezoeken de 

afscheidsreceptie. 

 

5.e 

 

Uitnodiging afscheid wethouders Dronten 

De burgemeester en de wethouders F. Brouwer en P.N. Middelkoop bezoeken 

de afscheidsreceptie. 

 

6 

 

Informatieronde 

 

7 

 

Agenda's gemeenschappelijke regelingen 

Kennis is genomen van de (geannoteerde) agenda's. 

 

8 

 

Sluiting 

De burgemeester sluit de vergadering. 

Wethouder F. Brouwer eindigt met gebed. 

 

9 

 

Volgende B&W-vergadering 

Dinsdag 31 mei 2022 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 31 mei 2022 

 

 

 

 

 

C.H van den Bos,     C.J.M. Swart, 

voorzitter      gemeentesecretaris  


