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Verleende 
omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk ma-
ken bekend dat zij in de periode van  1 augustus 2022 tot 
en met 8 augustus 2022 de volgende omgevingsvergun-
ningen hebben verleend:

Voor:  het realiseren van een 
 tattoo-atelier aan huis
Locatie:  Wijk 1 76, 8321 EN Urk
Datum verzending:  4 augustus 2022

Voor:  het uitbreiden van de huisartsen-
 praktijk met drie praktijkruimtes
Locatie:  De Noord 8b, 8322 NC Urk
Datum verzending:  8 augustus 2022

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met 
ingang van 12 augustus 2022 ter inzage bij de balie van 
het gemeentehuis te Urk. U kunt telefonisch een afspraak 
maken. Bel hiervoor met tel. 0527-689868

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene 
wet bestuursrecht binnen 6 weken na de genoemde ver-

zenddatum tegen deze besluiten bezwaar maken. Het be-
zwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk 
maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemoti-
veerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift 
moet worden gericht aan het college van burgemeester 
en wethouders, Postbus 77, 8320 AB Urk.

Ingediende aanvraag voor 
een omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk ma-
ken bekend dat zij in de periode van 1 augustus 2022 tot 
en met 8 augustus 2022 de volgende aanvraag voor een 
omgevingsvergunning, waarbij de reguliere / uitgebreide 
voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ont-
vangen:

Voor:  het realiseren van een dakkapel
Locatie:  Spaanderbank 7, 8321 RM Urk
Datum ontvangst:  3 augustus 2022

De ingediende aanvraag kan na telefonische afspraak 
worden ingezien bij de balie van het gemeentehuis. Bel 
hiervoor met 0527689868.

Aanpassen beleid voor 
zonnepanelen binnen het 
Beschermd Dorpsgezicht
Nu de energieprijzen stijgen neemt de interesse voor zonnepanelen toe. Vooral 
bewoners van het Oude Dorp die meestal in minder geïsoleerde huizen wonen 
hebben baat bij zonnepanelen om zo energie te besparen. Het na-isoleren van 
woningen is ook een optie, maar dit is vaak extra duur en minder efficiënt. 
zonnepanelen zijn een goede manier om energie te besparen. Op de markt zijn 
2 typen, een OPDAK-systeem en een INDAK-systeem.

Met de vaststelling van het Beschermd Dorpsgezicht in 2007 heeft de 
Welstandscommissie Urk geadviseerd om voor dit gebied het type INDAK-sys-
teem voor te stellen.  
Het beleid van 2007 wordt nu verruimd, door nu ook het type OPDAK-systeem 
toe te staan. Deze wijziging biedt de bewoners van het Oude Dorp meer kansen 
om duurzaam energie op te wekken.

Aan de wijziging van het beleid liggen een aantal argumenten ten grondslag, 
een van de argumenten is dat de Rijksdienst Cultureel Erfgoed een nota heeft 
opgesteld voor zonne-energieplannen en monumenten. De publicatie geeft 
ruimte voor het type OPDAK-systeem. 
Aandacht voor plaatsing en kleur is wel belangrijk. Een goedgekeurd legplan 
van de Adviescommissie Ruimtelijk kwaliteit Urk blijft dan ook nodig. 

Voor verdere informatie of het indienen van een legplan kunt u contact op-
nemen met de heer Paulus van Slooten van de gemeente Urk, 0527-689868, 
pj.vanslooten@urk.nl


