
Raadsbesluit 
. . . 2016 08293 

Dossiernummer: 

De raad van de gemeente Urk, 

op voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Urk d.d. 27 
september 2016 

gezien het advies van commissie I d.d. 25 oktober 129 november 2016 

gelet op het bepaalde in artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening; 

mede gelet op Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht: 

besluit: 

1. In te stemmen met de 'Reactie- antwoordnota facetbestemmingsplan Supermarkten'; 

2. het "Facetbestemmingsplan Supermarkten' digitaal vervat in het gml-bestand 
NL.IMRO.0184.BP2016Supermarkten-0301 conform het bepaalde in artikel 1.2.3, lid 1 en 1.2.4 
van het Bro in electronische vorm, naar aanleiding van ingediende zienswijzen en ambtshalve 
gewijizigd vast te stellen, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond ontleend aan de 
kadastrale kaart van september 2016 voor wat betreft; 

de verbeelding: 
wijziging van het bestemmingsvlak voorzien van de aanduiding 'specifieke vorm van 
detailhandel - supermarkt toegestaan - 2 ' ; 

de planregels 
te verwijderen artikel 1 de leden g en h en lid i te wijzigen in lid g; 
te verwijderen in het (nieuwe) lid g de woorden "inclusief t/m kassa's"; 
toe te voegen aan artikel 4,onder a, lid 1, 1 e zin tussen de woorden "dan de 
bestaande" en "bruto vloeroppervlakte" het woord "vergunde"; 
te verwijderen in artikel 4 onder a, de leden 1, 2 en 3 de woorden: 'met een maximum 
van 1400 m2 per supermarkt, mits de gezamenlijke brutovloeroppervlakte foodsector 
binnen het plangebied van het facetbestemmingsplan Supermarkten niet meer bedraagt 
dan 6.600 m2 bvo'; 
te wijzigen artikel 4 lid b als volgt: 
In aanvulling op het bepaalde onder a geldt: 

dat het gebruik van een andere dan de begane grondvloer als een voor het publiek 
toegankelijke verkoopruimte niet is toegestaan. 
ten aanzien van het gebruik van de gronden voorzien van de aanduiding "specifieke 
vorm van detailhandel - supermarkt toegestaan- 5" uitsluitend een gebruik als 
supermarkt is toegestaan; 

te wijzigen artikel 4, lid 3 als volgt: de woorden 'waarvan de bruto vloeroppervlakte niet 
meer bedraagt dan de bestaande/ vergunde bruto vloeroppervlakten' in de navolgende 
woorden: 'de bruto vloeroppervlakte niet meer bedraagt dan de middels een vastgesteld 
bestemmingsplan hiervoor opgenomen/ vergunde bruto vloeroppervlakte'; 
te wijzigen artikel 5, lid 5. 1 onder 5.1.1: 6 maanden in 12 maanden; 
te wijzigen artikelnummer 8 (Overgangsrecht) in artikel 6. 

de toelichting 



te verwijderen in hoofdstuk 1 het gestelde onder DPO 2015; 
te verwijderen in hoofdstuk 3: de tekst "Uit het in 2015 door Seinpost niet aan 
de orde"; 

aanpassen de tekst in hoofdstuk 4 onder 4.2 'Gemeentelijk beleid' naar aanleiding van de 
vaststelling van de "Detailhandelsvisie gemeente Urk 2015 - 2025+"; 
te verwijderen in hoofdstuk 5 het gestelde onder 'versmarkt'; 
aan hoofdstuk 5 onder 5.1 toevoegen een nadere verduidelijking van de werking van 
een facetbestemmingsplan; 
algemeen: aanpassen tengevolge van de naar aanleiding van de ingediende zienswijzen 
opgenomen wijzigingen in de planregels o.a. met betrekking tot de maximering van de 
bvo ter grootte van 1500 m2; 

- naar aanleiding van de wijzigingen in de toelichting: de nummering van de (sub) 
paragrafen 

3. geen exploitatieplan als bedoeld in afdeling 6.4 Wro vast te stellen; 

4. Gedeputeerde Staten van Flevoland verzoeken geen bezwaar te hebben tegen het eerder 
bekend maken van de vaststelling van het bestemmingsplan als bepaald in artikel 3.8, lid 4 

Urk, 15 december 2016, 

de raad van de gemeente Urk, 



Raadsvoorstel 

Datum raadsvergadering : 15 december 2016 
Agendanummer : 10 
Datum : 27 september 2016 

Onderwerp 

Facetbestemmingsplan Supermarkten 

Aan de leden van de raad, 

Voorgesteld besluit 

1. instemmen met de 'Reactie- antwoordnota facetbestemmingsplan Supermarkten'; 

2. het "Facetbestemmingsplan Supermarkten' digitaal vervat in het gml-bestand 
NLIMRO.0184.BP2016Supermarkten-0301 conform het bepaalde in artikel 1.2.3, lid 1 en 1.2.4 
van het Bro in electronische vorm, naar aanleiding van ingediende zienswijzen en ambtshalve 
gewijizigd vast te stellen, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond ontleend aan de 
kadastrale kaart van september 2016 voor wat betreft; 

de verbeelding: 
wijziging van het bestemmingsvlak voorzien van de aanduiding 'specifieke vorm van 
detailhandel - supermarkt toegestaan - 2 ' ; 

de planregels 
te verwijderen artikel 1 de leden g en h en lid i te wijzigen in lid g; 
te verwijderen in het (nieuwe) lid g de woorden "inclusief t/m kassa's"; 
toe te voegen aan artikel 4,onder a, lid 1, 1 e zin tussen de woorden "dan de 
bestaande" en "bruto vloeroppervlakte" het woord "vergunde"; 
te verwijderen in artikel 4 onder a, de leden 1, 2 en 3 de woorden: 'met een maximum 
van 1400 m2 per supermarkt, mits de gezamenlijke brutovloeroppervlakte foodsector 
binnen het plangebied van het facetbestemmingsplan Supermarkten niet meer bedraagt 
dan 6.600 m2 bvo'; 
te wijzigen artikel 4 lid b als volgt: 
In aanvulling op het bepaalde onder a geldt: 
- dat het gebruik van een andere dan de begane grondvloer als een voor het publiek 

toegankelijke verkoopruimte niet is toegestaan. 
- ten aanzien van het gebruik van de gronden voorzien van de aanduiding "specifieke 

vorm van detailhandel - supermarkt toegestaan- 5" uitsluitend een gebruik als 
supermarkt is toegestaan; 

te wijzigen artikel 4, lid 3 als volgt: de woorden 'waarvan de bruto vloeroppervlakte niet 
meer bedraagt dan de bestaande/ vergunde bruto vloeroppervlakten' in de navolgende 
woorden: 'de bruto vloeroppervlakte niet meer bedraagt dan de middels een vastgesteld 
bestemmingsplan hiervoor opgenomen/ vergunde bruto vloeroppervlakte'; 
te wijzigen artikel 5, lid 5. 1 onder 5.1.1: 6 maanden in 12 maanden; 
te wijzigen artikelnummer 8 (Overgangsrecht) in artikel 6. 

de toelichting 
te verwijderen in hoofdstuk 1 het gestelde onder DPO 2015; 
te verwijderen in hoofdstuk 3: de tekst "Uit het in 2015 door Seinpost niet aan 
de orde"; 

- aanpassen de tekst in hoofdstuk 4 onder 4.2 'Gemeentelijk beleid' naar aanleiding van de 
vaststelling van de "Detailhandelsvisie gemeente Urk 2015 - 2025+"; 



te verwijderen in hoofdstuk 5 het gestelde onder 'versmarkt'; 
aan hoofdstuk 5 onder 5.1 toevoegen een nadere verduidelijking van de werking van 
een facetbestemmingsplan; 

- algemeen: aanpassen tengevolge van de naar aanleiding van de ingediende zienswijzen 
opgenomen wijzigingen in de planregels o.a. met betrekking tot de maximering van de 
bvo ter grootte van 1500 m2; 

- naar aanleiding van de wijzigingen in de toelichting de nummering van de (sub) 
paragrafen 

3. geen exploitatieplan als bedoeld in afdeling 6.4 Wro vast te stellen; 

4. Gedeputeerde Staten van Flevoland verzoeken geen bezwaar te hebben tegen het eerder 
bekend maken van de vaststelling van het bestemmingsplan als bepaald in artikel 3.8, lid 4 

Inleiding 

Beoogd resultaat I effect 

Voor wat betreft de inhoud van het facetbestemmingsplan geldt dat er gebleken is dat de 
juridische vertaling in de regelingen van de verschillende bestemmingsplannen onvoldoende 
sturingsmogelijkheden biedt met betrekking tot de vestiging van supermarkten binnen de functie 
detailhandel. Een goede sturing is noodzakelijk vanwege enerzijds de grote betekenis van 
supermarkten voor de verzorgingsgebieden maar anderzijds ook vanwege de invloed hiervan op 
deze gebieden. Dit geldt met name voor zover dit de hieraan inherente verkeersaantrekking en de 
parkeerdruk betreft die een supermarkt met zich brengt. Een ongelimiteerde toename van het 
aantal supermarkten is daarnaast niet gewenst in verband met de beoogde differentiatie van 
detailhandelsvormen. Dit om te voorkomen dat een te eenzijdig, en daarmee onaantrekkelijk 
winkelaanbod ontstaat. Het voorliggend facetbestemmingsplan biedt hiervoor het juridisch 
planologisch kader. 

Een onherroepelijk facetbestemmingsplan Supermarkten voorkomt een ongebreidelde 
ontwikkeling van grootschalige detailhandel in voedingsmiddelen in de vorm van supermarkten en 
als afgeleide daarvan voorkomt deze een ongewenste inbreuk op de verkeersveiligheid en 
ongewenste toename van de verkeers- en parkeerdruk en milieuoverlast. Bovendien zal hiermee 
de gewenste differentiatie van detailhandelsvormen gediend worden. 

Aanpassingen n.a.v. behandeling Commissie I d.d. 25 oktober/ 29 november 2016 

Te wijzigen: 

artikel 4, lid 3 als volgt: 

de woorden 'waarvan de bruto vloeroppervlakte niet meer bedraagt dan de bestaande/ vergunde 
bruto vloeroppervlakten' in de woorden "de bruto vloeroppervlakte niet meer bedraagt dan de 
middels een vastgesteld bestemmingsplan hiervoor opgenomen/ vergunde bruto vloeroppervlakte'. 

artikel 5, lid 5. 1 onder 5.1.1: 

6 maanden in 12 maanden; 

de nummering van de (sub)paragrafen in de toelichting alsmede artikelnummer 8 van de 
planregels (Overgangsrecht) in artikelnummer 6. 



Argumenten 
1. Het plan past binnen de gemeentelijke doelstelling (Detailhandelsvisie gemeente Urk 2015 -

2025 +) om het aantal supermarkten te beperken en zo veel mogelijk te spreiden over de beide 
winkellocaties i.e. Urkerhard en de omgeving van het Oude Dorp; 

2. Het plan laat de huidige situatie voor wat betreft het gebruik van winkels ten behoeve van 
detailhandel in voedingsmiddelen ca . , waaronder dat op de huidige locatie van de Boni, 
ongemoeid. 

Evaluatie 

n.v.t. 

Kosten, baten, dekking 

De kosten voor het opstellen van het ontwerpbestemmíngsplan worden gedekt uit de post 
'Bestemmings- en structuurplan Ontwikkeling'. 

Bijlagen 
- Facetbestemmingsplan Supermarkten; 
- Reactie- en antwoordnota zienswijzen facetbestemmingsplan Supermarkten'. 

Burgemeester en Wethouders van Urk, 

P.O. van Maaren, burgemeester 

M. Bogerd, secretaris 


