
Officiële publicaties

Gemeentenieuws

Gemeentehuis
Singel 9, 8321 GT  Urk

Postadres
Postbus 77, 8320 AB  Urk

Telefoonnummer 
(0527) 68 98 68

E-mail 
gemeente@urk.nl

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend dat zij in 
de periode van 11 november 2019 tot en met 18 november 2019 de volgende 
omgevingsvergunningen hebben verleend: 

Voor: het afwijken van het bestemming voor het 
 vestigen van een internetwinkel
Locatie: Griend 8a, 8321 MN Urk
Datum verzending: 15 november 2019

Voor: het plaatsen van een overkapping en berging
Locatie: Pyramideweg 13a, 8321 CG Urk
Datum verzending: 15 november 2019

Voor: het vestigen van een B&B 
Locatie: Wijk 2-20, 8321 TA Urk
Datum verzending: 18 november 2019

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 22 
november 2019 ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis 
te Urk.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
binnen 6 weken na de genoemde verzenddatum tegen deze besluiten be-
zwaar 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.

Ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend dat zij in 
de periode van 11 november 2019 tot en met 18 november 2019 de volgende 
aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere / uitgebreide 
voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor: het uitbreiden van de woning
Locatie: Punter 1, 8322 EC Urk
Datum ontvangst: 12 november 2019

Voor: het uitbreiden van de woning
Locatie: Noorderzand 11, 8321 Urk
Datum ontvangst: 15 november 2019

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

Kennisgeving ontwerp 
drank- en horecawetvergunning 
Mannenkoor ‘Onger Oens’

Op grond van artikel 6 van de Drank- en Horecawet en artikel 3:12 van de 
Algemene wet bestuursrecht (Awb) maakt de burgemeester bekend dat hij 
van plan is een Drank- en Horecawetvergunning te verlenen aan Mannen-
koor “Onger Oens” (paracommerciële rechtspersoon) voor het uitoefenen 
van een horecabedrijf in de inrichting op het adres Vormtweg 7i te Urk. De 
aanvraag, het ontwerp van de vergunning en de bijbehorende stukken liggen 
met ingang van 21-11-2019 ter inzage voor een periode van zes weken in 
het gemeentehuis.

Tegen dit voorgenomen besluit kunnen belanghebbenden tijdens de inzag-
etermijn van zes weken mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen. U 
kunt voor een mondelinge zienswijze contact opnemen met Maartje Mantel 
(0527-689868). Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan de burge-
meester van Urk, Postbus 77, 8320 AB. Urk. 

Na afloop van de termijn van zes weken neemt de burgemeester een besluit 
op de aanvraag.

Verleende APV-vergunningen

Het college van de gemeente Urk maakt bekend dat zij de volgende APV 
vergunning heeft verleend:

Voor: Loterijvergunning aan Sportvereniging Urk
datum: 21 december 2019
Datum verzending: 19 november 2019

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht bin-
nen 6 weken na de genoemde verzenddatum tegen deze besluiten bezwaar 
maken. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de burgemeester of het 
college, Postbus 77, 8320 AB Urk.
Wilt u de beslissing op uw bezwaar niet afwachten en snel duidelijkheid? 
Vraag dan de voorzieningenrechter om een voorlopige voorziening. Het adres 
van de voorzieningenrechter is, rechtbank Midden-Nederland, Postbus 2035, 
8203 AA Lelystad. 

Kennisgeving Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht - Besluit

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend dat zij 
een omgevingsvergunning onderdeel milieu hebben verleend voor:

Omschrijving: het oprichten en in werking hebben 
 van een inrichting
Aanvrager: Agro Merchants Urk B.V.
Locatie: Abbert 10 op Urk

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn zienswijzen naar voren gebracht. 
Het besluit is gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Ter inzage
Het besluit, de aanvraag en bijbehorende gegevens zijn van 21 november 
2109 tot en met 2 januari 2020 voor iedereen in te zien in het gemeentehuis 
van Urk, Singel 9 te Urk. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoon-
nummer 0527-689868. 

Beroep 
Vanaf één dag na de start van de terinzagelegging kunnen belanghebbenden 
tijdens een periode van zes weken beroep aantekenen tegen dit besluit. Het 
beroepschrift moet ingediend worden bij de rechtbank Midden-Nederland, 
Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Het beroepschrift 
moet worden ondertekend en ten minste naam en adres van de indiener, de 
datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en 
de gronden van het beroep (motivering) bevatten.

Voorlopige voorziening
Het besluit treedt de dag na de in deze publicatie genoemde beroepstermijn 
in werking en het aantekenen van beroep schorst deze inwerkingtreding niet. 
Als de onmiddellijke uitvoering van dit besluit onherstelbare gevolgen met 
zich meebrengt, kunt u daarnaast een verzoek om een voorlopige voorzie-
ning indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Neder-
land, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Wanneer een 
voorlopige voorziening wordt aangevraagd, treedt het besluit pas in werking 
nadat hierover een beslissing is genomen. Voor het indienen van beroep en 
een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Meer informatie en 
uitleg over het indienen van een voorlopige voorziening kunt u vinden op 
www.rechtspraak.nl.

Belanghebbenden
Onder belanghebbenden wordt in ieder geval verstaan:
-  Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ont-

werpbesluit;
-  De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit 

te brengen over het ontwerpbesluit;
-  Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen 

zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit;
- Belanghebbenden die het niet eens zijn met de wijziging(en) die bij het 

nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.

Vragen
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de OFGV via telefoonnum-
mer: 088 – 63 33 000 of e-mail: info@ofgv.nl. Kenmerk: Z2019-001395

WhatsApp
(06) 22 00 45 14

21 november 2019

ISDE-subsidie op pellet-
kachels en biomassa-
ketels verdwijnt

Met ingang van 1 januari 2020 krijgen huishoudens 
en kleine bedrijven geen ISDE-subsidie meer bij de 
aanschaf van een pelletkachel of een biomassake-
tel.

De apparaten stoten weliswaar minder CO2 uit dan 
gasinstallaties, maar uit een evaluatie van SEO Econo-
misch Onderzoek blijkt dat dat niet opweegt tegen de 
negatieve effecten van de koolmonoxide, het fijnstof en 
de stikstof die ze ook uitstoten, schrijft minister Wiebes 
van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in een brief 
aan de Tweede Kamer. 

Ook worden er vanaf 2020 geen subsidies meer gegeven 
voor installaties in nieuwbouwwoningen die niet op gas 
aangesloten zijn. Sinds juli 2018 hoeft een nieuwbouw-
huis niet meer op gas aangesloten te worden. Daarom is 
het volgens SEO niet nodig om bij nieuwbouw duurzame 
alternatieven te stimuleren. De ISDE-regeling, waarmee 
bijvoorbeeld ook warmtepompen worden gesubsidieerd, 
wordt overigens wel verlengd tot 2030. 

Wilt u uw boot uit 
de singel halen?
Vanaf 1 december 2019 gaat Wijkbeheer van 
de gemeente Urk de openbare ruimte in de ge-
meente Urk opruimen. Wilt u daarom voor de 
winter uw bootje uit de singel halen? Kapotte 
of lekke bootjes worden afgevoerd. Materiaal 
wat goed is, wordt opgeslagen en kan tegen 
gemaakte kosten worden teruggekregen, als 
u kunt bewijzen rechtmatige eigenaar te zijn 
van de materialen. Wij verzoeken u dan ook 
uw bootje voor 1 december a.s. uit de singel te 
verwijderen en op uw eigen terrein te plaatsen.

Mijn container is 
kapot, wat nu? 
In de meeste gevallen kan ROVA kosteloos uw con-
tainer repareren. Is uw container kapot? Neem dan 
contact op met één van onze medewerkers van het 
ROVA-Klantcontactcentrum.

Is uw container kwijt of wilt u een ander formaat contai-
ner, neem dan contact op met de gemeente Urk, telefoon 
(0527) 68 98 68.

Meer informatie
Heeft u vragen? Neem dan contact op met het RO-
VA-Klantcontactcentrum, telefoon (038) 427 37 77 of 
www.rova.nl/contact. Het ROVA-Klantcontactcentrum is 
op werkdagen bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur en op 
zaterdagen van 10.00 tot 15.00 uur.

Reisdocument aanvragen niet 
mogelijk op 26 november

Op dinsdag 26 november is het niet mogelijk om 
reisdocumenten (paspoort/ID-kaart) aan te vragen. 
Er worden die dag werkzaamheden aan de appara-
tuur verricht. U kunt uw reisdocument wel ophalen. 
Onze excuses voor het ongemak.


