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Ingediende aanvraag voor een 
omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk 
maken bekend dat zij in de periode van 28 okto-
ber 2019 tot en met 4 november 2019 de volgende 
aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de 
reguliere / uitgebreide voorbereidingsprocedure van 
toepassing is, heeft ontvangen:

Voor: het uitbreiden van de woning
Locatie: Koningin Julianastraat 3,
 8321 HW Urk
Datum ontvangst: 29 oktober 2019

De ingediende aanvraag kan tijdens kantooruren wor-
den ingezien bij de balie van het gemeentehuis.

Verleende 
omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk 
maken bekend dat zij in de periode van 28 oktober 
2019 tot en met 4 november 2019 de volgende omge-
vingsvergunningen hebben verleend: 
Voor: het plaatsen van een noodlokaal
Locatie: Almerelaan 19, 8321 JA Urk 
Datum ontvangst: 30 oktober 2019

Voor: het bouwen van een 
 vrijstaande woning
Locatie: Pieter van Vollenhovenstraat 12, 
 8322 GJ Urk
Datum ontvangst: 30 oktober 2019

Voor: het plaatsen van twee 
 noodlokalen
Locatie: Vlechttuinen 3, 8322 BA Urk
Datum ontvangst: 30 oktober 2019

Voor: het wijzigen van de voorgevel
Locatie: Wijk 5-38, 8321 GL Urk
Datum ontvangst: 30 oktober 2019

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen 
met ingang van 8 november 2019 ter inzage tijdens 
de openingstijden van het gemeentehuis te Urk. Be-
langhebbenden kunnen op grond van de Algemene 
wet bestuursrecht binnen 6 weken na de genoemde 
verzenddatum tegen deze besluiten bezwaar maken. 
Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, 
duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt 
en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het 
bezwaarschrift moet worden gericht aan het college 
van burgemeester en wethouders, Postbus 77, 8320 
AB Urk.

Kennisgeving ontwerp 
beschikking Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht 
Uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk 
maken bekend dat zij in het kader van de Wet alge-
mene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn 
vergunning te verlenen:

Voor: het oprichten van een 
 voetgangers-loopbrug
Locatie: nabij Gemaal Vissering, 
 Domineesweg 33 f

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbe-
horende stukken liggen met ingang van 7 november 
2019 gedurende zes weken ter inzage in het gemeen-
tehuis te Urk. Tijdens de periode van ter inzage legging 
kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij 
moeten worden gericht aan ons college en worden ver-
zonden aan het College van B&W, Postbus 77, 8320 AB 
te Urk, t.a.v. afdeling Dienstverlening. In deze periode 
kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de 
uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als 
ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbe-
schikking en men belanghebbende is.

Kennisgeving Activiteiten-
besluit milieubeheer
Ingediende aanvraag voor 
maatwerkvoorschriften

Burgemeester en wethouders van Urk maken bekend 
dat zij een aanvraag hebben ontvangen voor het stellen 
van maatwerkvoorschriften voor:

Omschrijving: Maatwerkvoorschriften 
 monitoring ondergrondse 
 leidingen
Aanvrager: Van der Lee Seafish B.V.
Locatie: Schulpengat 2 op Urk
Datum ontvangst: 21 oktober 2019

Tegen de aanvraag kunt u geen bezwaar maken.

Vragen
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de 
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek via 
tel. 088 – 63 33 000 of e-mail: info@ofgv.nl. Kenmerk: 
Z2019-010303.

Kennisgeving Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht
Ingediende aanvraag voor een 
omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en wethouders van 
Urk maakt bekend dat zij een aanvraag voor een mi-
lieuneutrale wijziging hebben ontvangen voor:

Omschrijving: uitbreiding productieruimte
Aanvrager: Weerstand Foods B.V.
Locatie: Foksdiep 1 in Urk
Datum ontvangst: 17 september 2019

De reguliere voorbereidingsprocedure is van toepas-
sing. U kunt geen bezwaar maken tegen de aanvraag.

Vragen
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de 
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek via 
tel. 088-63 33 000 of e-mail: info@ofgv.nl. Kenmerk: 
Z2019-008641

WhatsApp
(06) 22 00 45 14

7 november 2019

Wegwerkzaamheden 
Noordgat
Deze week is de firma Borger gestart met wegwerkzaamheden aan het Noordgat op het industrie-
terrein Zwolsehoek. Een omleidingsroute wordt met borden aangegeven. De bedrijven blijven bereik-
baar. De werkzaamheden duren ongeveer vier weken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met de gemeente Urk, tel. (0527) 689868.

Grof tuinafval gratis 
inleveren bij Milieustraat
Het najaar is aangebroken, dus tijd om uw tuin te snoeien. Op zaterdag 23 november 2019 
van 09.00 tot 12.00 uur kunnen inwoners van Urk hun grof tuinafval gratis inleveren bij de 
milieustraat aan de Griend. Maximaal één aanhanger per huishouden. Als u belangstelling heeft 
voor houtsnippers dan kunt u contact opnemen met de milieustraat via tel. 0527-681556.

Flevoland verduidelijkt 
subsidieregeling voor 
verduurzaming van daken
De provincie Flevoland heeft de Nadere regels van asbest naar duurzaam dak 2019-2020 
provincie Flevoland (ASDDFL) gewijzigd, omdat in de praktijk is gebleken dat de regeling op 
enkele punten niet duidelijk genoeg was.

Door de wijziging wordt nu expliciet duidelijk gemaakt dat:
• de verduurzaming van het dak het uitgangspunt vormt voor de subsidieverlening;
• het aantal verwijderde vierkante meters asbestdak medebepalend is voor de hoogte van de 

subsidie;
• voor de sanering van het asbestdak geldt dat deze gesaneerd wordt óf na 1 januari 2016 gesa-

neerd is;
• geen subsidie wordt verleend indien het plaatsen van zonnepanelen plaatsvindt voordat een 

verzoek tot subsidie is ingediend;
• geen subsidie wordt verleend voor dakisolatie indien het aanbrengen plaatsvindt voordat een 

verzoek tot subsidie is ingediend.

Over de regeling 
Met de regeling stimuleert Flevoland de sanering van asbestdaken in combinatie met de verduurza-
ming van het dak door het plaatsen van zonnepanelen en het aanbrengen van aanvullende isolatie. 

Subsidie kan worden aangevraagd door of namens de eigenaar, erfpachter of pachter van het te 
verwijderen asbestdak of een asbestdak dat na 1 januari 2016 is verwijderd. Overheidsinstellingen 
komen niet in aanmerking. 

Om in aanmerking te komen 
voor subsidie moet er spra-
ke zijn van het plaatsen van 
zonnepanelen in combinatie 
met saneren. Mocht het dak 
niet geschikt zijn voor het 
plaatsen van zonnepanelen, 
dan mogen de panelen ook 
op een ander dak geplaatst 
worden. 

De hoogte van de subsidie 
bedraagt maximaal € 25.000 
per locatie en bestaat uit een vast bedrag van € 500 per locatie, met daarnaast € 6,50 per vierkante 
meter dakoppervlakte. Voor daken groter dan 250 vierkante meter geldt een bedrag van € 4,50 per 
vierkante meter. Deze bedragen per vierkante meter worden met € 2 per vierkante verhoogd indien 
er, naast het plaatsen van zonnepanelen, ook isolatie wordt aangebracht op het dak. 

Aanvragen kunnen tot en met 31 december 2020 doorlopend worden ingediend en worden afgehan-
deld op basis van volgorde van binnenkomst. In totaal is € 1,5 miljoen te verdelen.


