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Ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken 
bekend dat zij in de periode van 6 juli 2020 tot en met 13 
juli 2020 de volgende aanvragen voor een omgevingsver-
gunning, waarbij de reguliere / uitgebreide voorbereidings-
procedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor: het herbouwen van de woning
Locatie: Wijk 2-19, 8321 EP Urk
Datum ontvangst: 7 juli 2020

Voor: het plaatsen van een overkapping
Locatie: De Riepel 7, 821 MR Urk
Datum ontvangst: 13 juli 2020

De ingediende aanvragen kunnen in verband met de RI-
VM-maatregelen voor het coronavirus na telefonische af-
spraak worden ingezien bij de balie van het gemeentehuis. 
Bel hiervoor met 0527-689868.

Verleende 
omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken 
bekend dat zij in de periode van 6 juli tot en met 13 juli 
2020 de volgende omgevingsvergunningen hebben ver-
leend: 

Voor: het verbouwen van de woning
Locatie: Waaiershoek 4, 8321 BG Urk
Datum verzending: 7 juli 2020

Voor: het plaatsen van een schuur
Locatie: Achterland 14, 8321 AD Urk
Datum verzending: 8 juli 2020

Voor: het bouwen van een bedrijfspand
Locatie: Het Scheer 11, 8321 MS Urk
Datum verzending: 13 juli 2020

Voor: het uitbreiden van het bedrijfspand
Locatie: Vliestroom 3, EG Urk
Datum verzending: 13 juli 2020

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met 
ingang van 17 juli 2020 ter inzage bij de balie van het ge-
meentehuis te Urk. In verband met de maatregelen van het 
RIVM voor het coronavirus kan dit alleen na een telefoni-
sche afspraak. Bel hiervoor met tel. 0527-68986

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht binnen 6 weken na de genoemde verzend-
datum tegen deze besluiten bezwaar maken. Het bezwaar-
schrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken 
tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, geda-
teerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden 
gericht aan het college van burgemeester en wethouders, 
Postbus 77, 8320 AB Urk.

Ontwerpbestemmingsplan 
Regelstation 
Domineesweg 29, Urk

Burgemeester en wethouders van Urk maken op grond van 
artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening juncto artikel 3:12 van 
de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 
17 juli 2020 het ontwerpbestemmingsplan ´Regelstation 
Domineesweg 29 Urk´ gedurende zes weken voor eenieder 
ter inzage ligt. 

Inhoud
Het plangebied bestaat uit het zuidelijke gedeelte van een 
perceel gelegen aan de zuidzijde van de Domineesweg. 
Door middel van dit bestemmingsplan wordt de realisatie 
van een nieuw regelstation mogelijk gemaakt. Deze is no-
dig om de capaciteit van het elektriciteitsnet te vergroten 
omdat de huidige capaciteit beperkt is en de vraag naar 
elektriciteit toeneemt.

Inzage stukken
Het ontwerpbestemmingsplan kan gedurende de termijn 
van terinzagelegging in verband met de RIVM-maatrege-
len voor het coronavirus na telefonische afspraak worden 
ingezien bij de balie van het gemeentehuis, Singel 9 te Urk. 
Bel hiervoor met 0527-689868. Daarnaast is het ontwerp-
bestemmingsplan te raadplegen via:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.0184.BP2019RSUrk-ON01

Indienen zienswijze
Vanaf 17 juli 2020 tot en met 27 augustus 2020 kan eenie-
der naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze met 
betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan naar voren 
brengen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u indienen bij de 
gemeenteraad van Urk, Postbus 77, 8320 AB te Urk, on-
der vermelding van ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan 
Regelstation Domineesweg 29 Urk’. De zienswijze dient 
voorzien te zijn van een duidelijke en volledige vermelding 
van naam, adres en motivering. Een mondelinge zienswijze 
is alleen op afspraak mogelijk. Neem hiervoor contact op 
met 0527-689868.

Geef uw mening 
over zon op land. 
Vul de enquete in op 
www.urk.nl
De gemeente Urk werkt al een aantal jaren aan het verduurzamen van Urk. Hierbij is goed rent-
meesterschap een belangrijk uitgangspunt. De ambities voor duurzaamheid van de gemeente 
staan beschreven in de duurzaamheidsvisie. Het opwekken van duurzame energie is daarin 
een belangrijk uitgangspunt. Energie uit zon past goed daarin, maar dit moet niet ten koste 
gaan van alles. Daarom is het goed om afspraken te maken waar je wel en waar niet (eventue-
le) toekomstige zonneparken op Urk wilt toestaan en waaraan ze moeten voldoen. 

Wat is een zonnepark?
Een zonnepark is een stuk grond met daarop zonnepanelen die energie opwekken. In tegen-
stelling tot veel zonnepanelen op daken wordt hier een stuk land gebruikt voor het plaatsten 
van zonnepanelen. De zonnepanelen leveren stroom die terug geleverd wordt aan het elektrici-
teitsnet. De energieleverancier levert deze schone, groene stroom vervolgens aan particulieren 
en bedrijven.

Uw mening is belangrijk
Binnenkort starten we met het opstellen van dit beleidskader voor zonneparken op Urk. Voordat 
we daarmee aan de slag gaan, willen we graag eerst van u horen wat uw gedachten zijn over 
(eventuele) zonneparken in de omgeving van Urk. Omdat een informatie avond op dit moment 
lastig is in verband met de corona maatregelen, horen we graag uw mening via deze enquête. 
Wij hopen dat u met ons mee wilt denken en deze enquête invult. Dit helpt ons bij het opstellen 
van het kader voor zonneparken.

Let op: Hoe werkt de enquête?
In deze enquête worden stellingen vergeleken; u kunt aangeven welke stelling u het 
meest belangrijk vindt. Het klopt dat u hierdoor dezelfde stellingen meerdere keren te-
rug ziet komen. Alleen staat er dan weer een andere stelling bij die u kunt vergelijken. 
Hierdoor krijgen wij heel goed in beeld wat u belangrijk vindt. 

Invullen enquête
U kunt de enquête invullen vanaf 13 juli. Het invullen van de enquête neemt ongeveer 5-10 
minuten in beslag. Omdat de vakantie in deze periode valt heeft u tot en met zaterdag 22 
augustus 2020 de tijd om de enquête in te vullen. 

Wat gebeurt er met uw gegevens?
Vanzelfsprekend worden alle antwoorden anoniem verwerkt. Wij weten dus niet wie welke 
antwoorden heeft gegeven.  

Heeft u vragen over de enquête? 
Neem dan contact op met de gemeente Urk via het e-mailadres duurzaam@urk.nl

Ontdek de zomer met MooiFlevoland.nl
Hoe gedraagt de Flevolandse natuur zich in de zomer? Kom daar zelf achter en 
ontdek vanaf 1 juli de zomer met MooiFlevoland. Op de website www.mooifle-
voland.nl én via de social media staat het warmste seizoen in de spotlight: van 
de leukste zomeruitjes op de agenda tot toegankelijke achtergronden over Flevo-
landse flora en fauna in de kennisblogs. Met meer dan honderdvijftig gebieden op 
de kaart valt er voor élke Flevolander een passende parel te vinden. Doet u mee?

Zomeractie
Wij verloten deze zomer iedere maand een MooiFlevoland Vogelpakket onder 
onze volgers. In dit pakket zit een zonnehoed, tekenverwijderaar, verrekijker en 
een speciale vogelkaart met Flevolandse vogels. Daarmee heb je de hele zomer 

plezier met speuren naar Bruine Kiekendieven, Kramsvogels en IJsvogels. 

Om kans te maken op dit mooie pakket deel je jouw mooiste Flevolandse natuur-
foto met ons op social media, tag @mooiflevoland en zeg dat je mee wil doen 
aan de winactie. Wij gooien de namen van alle inzenders in een grabbelton en 
verloten maandelijks één MooiFlevoland Vogelpakket. Vergeet ons niet te volgen!

• www.mooiflevoland.nl
• www.facebook.com/mooiflevoland
• www.twitter.com/mooiflevoland
• www.instagram.com/mooiflevoland


