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Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk ma-
ken bekend dat zij in de periode van 22 april 2019 tot 
en met 29 april 2019 de volgende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning, waarbij de reguliere / uitgebreide 
voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ont-
vangen:

Voor: het plaatsen van 15 vlaggenmasten
Locatie: Nagel-Ransuil
Datum ontvangst: 24 april 2019
Voor: het bouwen van 2 woningen 
 type 2 onder 1 kap
Locatie: Margrietstraat, 8322 Urk
Datum ontvangst: 29 april 2019

De ingediende aanvragen kunnen tijdens kantooruren 
worden ingezien bij de balie van het gemeentehuis.

Verleende 
omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk ma-
ken bekend dat zij in de periode van 22 april 2019 tot en 
met 29 april 2019 de volgende omgevingsvergunningen 
hebben verleend: 

Voor: het realiseren van 2 balkons
Locatie: Ankerplaats 2, 8321 RT Urk
Datum verzending: 23 april 2019
Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Surinamestraat 10, 8321 HT Urk
Datum verzending: 23 april 2019

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met 
ingang van 3 mei 2019 ter inzage tijdens de openings-
tijden van het gemeentehuis te Urk. Belanghebbenden 
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 ge-
richt aan het college van burgemeester en wethouders, 
Postbus 77, 8320 AB Urk.

Gewijzigde vaststelling 
bestemmingsplan ‘Urkerveld’
Burgemeester en wethouders van Urk maken op grond 
van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de 
gemeenteraad in zijn vergadering van 11 april 2019 het 
bestemmingsplan ‘Urkerveld’, met identifi catienummer 
NL.IMRO.0184.BP2019Uv-0301 gewijzigd heeft vastge-
steld.

Ligging en globale inhoud
Het plangebied van bestemmingsplan Urkerveld is gele-
gen in het noorden van Urk. Het plangebied grenst aan 
het Urkerbos aan de zuidkant. Aan de overige zijden zijn 
de Westermeerdijk en het agrarisch open gebied de be-
grenzing.
Het bestemmingsplan maakt de ontwikkeling mogelijk 
van Nieuwe Natuur van de provincie Flevoland. De gron-
den zijn voorafgaand aan de natuurontwikkeling voor 
agrarische doeleinden gebruikt en zijn in de geldende 
beheersverordening ‘Landelijk gebied’ van de gemeente 
Noordoostpolder als zodanig geregeld. Om de natuur-
ontwikkeling mogelijk te maken moeten de specifi ek be-
stemd worden voor natuurontwikkeling.
Ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan, zoals 
dat ter inzage heeft gelegen, is een wijziging doorge-
voerd. Deze wijziging heeft betrekking tot een fl exibelere 
ligging van 20 meter aan weerszijden van de locatie van 
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Uitnodiging informatie- en inspiratie-
bijeenkomst Ernon op 7 mei
Energietransitie, wat moet ik? Wat zijn de wettelijke 
eisen? Samen of individueel?

Kom op dinsdag 7 mei a.s. om 13.45 uur naar het ge-
meentehuis van Urk voor de informatie- en inspiratiebij-
eenkomst van Energieke Regio en het Energie Exper-
tisecentrum Flevoland. Kijk op de website www.ernon.nl 
voor meer informatie.

het fi etspad in het inrichtingsplan.

Terinzagelegging
Het bestemmingsplan ‘Urkerveld´ met bijbehorende stukken 
ligt met ingang van 3 mei 2019 gedurende zes weken voor 
een ieder ter inzage. Gedurende deze termijn van terinzage-
legging kan het plan tijdens openingsuren worden ingezien bij 
de Gemeente, Singel 9 te Urk. 
Daarnaast is het bestemmingsplan te raadplegen via de lan-
delijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep
Gedurende de hierboven genoemde termijn kan tegen het 
besluit van de gemeenteraad schriftelijk beroep worden in-
gesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Beroep kan wor-
den ingesteld door:
• een belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft inge-

diend bij de gemeenteraad tegen het ontwerpplan
• een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs 

niet in staat is geweest om een zienswijze bij de gemeen-
teraad in te dienen

• een belanghebbende voor zover het beroep wordt inge-
steld tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de 
vaststelling heeft aangebracht.

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in 
werking met ingang van de dag na die waarop de beroepster-
mijn afl oopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om 
voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt 
het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist. 
Later ingediende verzoeken om een voorlopige voorziening 
hebben geen schorsende werking tot gevolg.

Commissievergaderingen
Op maandag 6 mei vergaderen commissie 1 en commissie 
2. De vergadering van commissie 1 begint om 19.00 uur en 
commissie 2 vergadert daarna. Deze worden gehouden in 
het gemeentehuis. De agenda’s kunt u vinden op de website 
www.urk.nl onder het kopje Organisatie en Bestuur. 

Dodenherdenking 
op 4 mei 2019
U wordt van harte uitgenodigd de herdenkingsdienst 
en de herdenkingsbijeenkomst bij te wonen. 

18.00 uur: Nederlandse vlag halfstok
19.00 uur: Herdenkingsdienst in Bethelkerk 
 Voorganger: ds. J.D. de Bruin, 
 legerpredikant     
19.45-19.58 uur: Kerkklokken luiden
19.52 uur: ‘Stille tocht’ naar het Verzetsmonument
19.58 uur: Het blazen van ‘Signaal Taptoe’
20.00-20.02 uur: Twee minuten stilte
20.02 uur: Spelen van ‘Wilt heden nu treden’
20.03 uur: Het brengen van een 
 eenvoudige bloemenhulde
20.10 uur: Urker mannenkoor ‘Hallelujah’ 
 zingt twee liederen
20.18 uur: Korte toespraak door 
 burgemeester P.C. van Maaren
20.21 uur: Samenzang ‘Wilhelmus’ (couplet 1 en 6)
20.25 uur: Einde herdenking

Salderingsregeling zonnepanelen 
verlengd tot 2023
Minister Wiebes (EZK) en staatssecretaris Snel (Financi-
en) hebben besloten de salderingsregeling voor zonne-
panelen tot 1 januari 2023 ongewijzigd voort te zetten.

Het blijft hierdoor fi nancieel aantrekkelijk voor huishoudens 
en mkb-bedrijven om te investeren in zonnepanelen. De 
salderingsregeling houdt in dat de stroom die je met zonne-
panelen opwekt en teruglevert aan het net, wordt afgetrok-
ken van je eigen energieverbruik. 

Per 1 januari 2023 wordt de salderingsregeling geleidelijk 
afgebouwd. Dat wil zeggen dat het voordeel dat huishou-
dens en bedrijven ontvangen op hun energiebelastingen 
elk jaar iets minder wordt. Uiteindelijk wordt dat voordeel 
0 en ontvang je alleen een vergoeding van de energiele-
verancier voor de teruggeleverde zonnestroom. Dat zal in 
2031 het geval zijn. Vanaf 2023 zal ieder huishouden en 
bedrijf met zonnepanelen automatisch meegaan met de af-
bouw van salderen, zonder daar iets voor te hoeven doen.

Subsidie voor kleinschalige energieinitiatieven  
Per woensdag 17 april 2019 heeft de provincie een subsidie 
beschikbaar gesteld voor kleinschalige energie-initiatieven. 
Met dit geld geeft de provincie Flevolanders budget om initia-
tieven voor energiebesparing, -opwek, -opslag en -distributie 
te ontplooien. Idee is dat de lokale initiatieven kunnen door-
groeien naar provinciaal niveau. Denk hierbij aan een voor-
lichtingsavond over energiebesparing voor een wijk, of aan 
het aardgasvrij maken van een straat. De regeling is breed 
opgezet en zeker niet beperkt tot de genoemde voorbeelden. 
De provincie wil vooral een beroep doen op de inventiviteit en 
maatschappelijke betrokkenheid van Flevolanders om oplos-
singen te vinden voor lokale uitdagingen op het gebied van de 
energietransitie.

Een belangrijke voorwaarde voor deze subsidie is wel dat het 
ideeën ondersteunt. Het is bedoeld als een zetje in de rug 
voor initiatieven. Aanschaf van producten valt buiten de re-
geling en ook aanvragen die een of twee huishoudens betref-
fen worden afgewezen. Maar als Flevolanders zelf creatieve 
ideeën hebben en collectief iets willen doen met bijvoorbeeld 
een straat of een wijk, dan is er budget, aldus de Natuur en 
Milieufederatie Flevoland.

Waarom deze subsidie? De provincie ziet graag dat er ook 
bottom-up mogelijkheden zijn om de energietransitie te ver-
snellen. Een klein initiatief laten uitgroeien tot iets groters is 
precies de manier om de overgang naar duurzame energie 
mét draagvlak voor elkaar te krijgen. Want grootschalige pro-

jecten zijn doorgaans klein begonnen. De subsidieregeling 
wordt tussen nu en eind 2020 vijf keer voor een bepaalde 
periode opengesteld en deze eerste periode valt tussen 17 
april tot en met 31 mei 2019.

Kortom, heeft u een idee of wilt u samen met anderen een 
initiatief van de grond krijgen? Neem een kijkje op de sub-
sidiepagina van de provincie Flevoland of ga direct naar de 
aanvraagpagina voor subsidies. Heeft het uw voorkeur om 
zélf iets te doen aan energiezuiniger wonen? Dan kunt online 
het inzicht in uw woning verbeteren. Ook kunt u eens langs 
komen op een van de inloopspreekuren van het Energieloket 
Flevoland en bekijk wat de mogelijkheden voor u zijn.


