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gemeente

NOORDOOSTPOLDER

Emmeloord, 25 september 2018.

Onderwerp
Grenscorrectie met de Gemeente Urk

Advies raadscommissie
Hamerstuk

Aan de raad.
Status: ter besluitvorming

Voorgesteld besluit

1. Instemmen met de Nota van beantwoording zienswijze 'Herindelingsontwerp';
2. De herindelingsregeling grenscorrectie gemeente Noordoostpolder - gemeente Urk 

vaststellen conform bijlage 1;
3. De herindelingsregeling grenscorrectie gemeente Noordoostpolder - gemeente Urk ter 

vaststelling van de grensbeschrijving aan Gedeputeerde Staten van Flevoland 
toezenden;

4. De inwerkingtreding van deze herindelingsregeling bepalen op de eerste dag na 
publicatie van de door Gedeputeerde Staten van Flevoland vastgestelde 
grensbeschrijving.

Doelstelling
Een grenscorrectie tussen de gemeenten Noordoostpolder en Urk verkrijgen conform de 
herindelingsregeling.

Inleiding
Bij besluit van 19 februari 2018 heeft de gemeenteraad het college opgedragen de Arhi- 
procedure (Wet algemene regels herindeling) op te starten om tot een grenscorrectie 
met de gemeente Urk te komen (bijlage 2). De gemeenteraad heeft hierbij tevens 
besloten dat de raad geen wensen en bedenkingen had over de bestuursovereenkomst 
die de gemeenten Noordoostpolder en Urk voor de grenscorrectie moesten sluiten.

Bij besluit van 27 februari 2018 heeft het college vervolgens met deze 
bestuursovereenkomst ingestemd. Op 15 maart 2018 is, ter uitvoering van voornoemde 
besluiten, tussen de gemeenten Noordoostpolder en Urk de bestuursovereenkomst 
gesloten (bijlage 3).

Op 29 mei 2018 heeft het college aan de gemeenteraad voorgesteld een 
herindelingsontwerp vast te stellen. De gemeenteraad heeft het herindelingsontwerp 
(bijlage 4) vastgesteld op 25 juni 2018.

Van 5 juli tot en met 30 augustus 2018 heeft het herindelingsontwerp vervolgens ter 
inzage gelegen. Gedurende deze termijn kon een ieder zijn zienswijze over het ontwerp 
kenbaar maken. Van deze mogelijkheid is door één persoon gebruik gemaakt. Deze 
zienswijze geeft geen aanleiding de herindelingsregeling ten opzichte van het ontwerp 
gewijzigd vast te stellen.
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Argumenten
1.1
De uitgebrachte zienswijze geeft geen aanleiding de herindelingsregeling gewijzigd ten 

opzichte van het herindelingsontwerp vast te stellen.
Samengevat heeft de zienswijze geen betrekking op de voorgenomen wijziging van de 
gemeentegrens, maar op (de gevolgen van) toekomstige planologische veranderingen in 
het grenscorrectiegebied. Met het herindelingsontwerp worden volgens indiener 
wijzigingen aangebracht in het Urkerveld. Indiener verzoekt om maatregelen, die de door 
hem gestelde gevolgen van de vermeende wijzigingen, voor zijn akkerbouwbedrijf 
beperken.

Als gevolg van de grenscorrectie wijzigt enkel de gemeentegrens. De grenscorrectie 
maakt dus geen andere functie en gebruik van het gebied mogelijk dan volgens de 
vigerende bestemmingsplanregeling al mogelijk was. Indiener kan in deze 
grenscorrectieprocedure daarom met zijn zienswijze niet bereiken wat hij beoogt. Voor 
een andere functie en ander gebruik is aanvullend een planologische procedure 
noodzakelijk. Indiener kan in die procedure zijn zienswijze kenbaar maken en zo nodig 
beroep instellen.

De zienswijze geeft daarom ook geen aanleiding om de herindelingsregeling gewijzigd 
ten opzichte van het herindelingsontwerp vast te stellen. In de nota van beantwoording 
zienswijze 'Herindelingsontwerp' (bijlage 5) is dit nader toegelicht.

2.1
Deze procedurestap voor de grenscorrectie volgt uit het raadsbesluit van 19 februari 

2018.
De grenscorrectie maakt het mogelijk dat de gemeente Urk een binnendijks 
bedrijventerrein en in samenwerking met het Flevo-landschap een plan voor 
natuurontwikkeling met de naam Urkerveld kan ontwikkelen. Bij het raadsbesluit van 19 
februari 2018 is aan het college opgedragen hiervoor de benodigde arhi-procedure op te 
starten.

2.2
De herindelingsregeling grenscorrectie is conform de bestuursovereenkomst.

Bij het raadsbesluit van 19 februari 2018 heeft u besloten dat u geen wensen of 
bedenkingen heeft tegen de bestuursovereenkomst en de daarbij behorende kaarten. De 
begrenzing van de herindelingsregeling stemt volledig overeen met de kaarten van de 
bestuursovereenkomst.

3.1
Na vaststelling van de grenscorrectie stellen Gedeputeerde Staten de grensbeschrijving 

vast.
De gemeenteraden van de betrokken gemeenten voldoen met toezenden van de 
vastgestelde herindelingsregeling grenscorrectie aan Gedeputeerde Staten van Flevoland 
(GS) aan het bepaalde in de Wet arhi. GS moeten namelijk uiterlijk twee maanden na 
vaststelling van de herindelingsregeling grenscorrectie een beschrijving van de grenzen 
vaststellen volgens bij de herindelingsregeling gevoegde kaart.

4.1
De Wet arhi schrijft voor dat de inwerkingtreding van de herindelingsregeling wordt 
bepaald op een tijdstip na vaststelling van de grensbeschrijving.
De Wet arhi bepaalt dat 1 januari volgend op de dag van inwerkingtreding van de 
herindelingsregeling de datum van de grenscorrectie is. Omdat het de bedoeling is dat de 
grenscorrectie van kracht is op 1 januari 2019 moet de herindelingsregeling dus voor die 
tijd worden gepubliceerd en in werking treden.
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Kanttekeningen
1.1, 2.1, 3.1 en 4.1
Het proces van de grenscorrectie vereist goede afstemming met de gemeente Urk en de 

provincie Flevoland
De Wet arhi gaat ervan uit dat de processtappen door de gemeenten Noordoostpolder en 
Urk gezamenlijk en min of meer gelijktijdig doorlopen worden. Dit vereist een goede 
communicatie en afstemming met de gemeente Urk over het grenscorrectieproces. Met 
Urk heeft deze afstemming plaatsgevonden. Op 8 november 2018 besluit de 
gemeenteraad van Urk over vaststelling van de herindelingsregeling.

2.1 en 2.2
Dienstverlening en lokale lasten moeten op niveau blijven

De Wet arhi voorziet in een sluitende regeling voor overgang van rechten en plichten ten 
aanzien van de inwoners en bedrijven in het gebied. Dit laat onverlet dat de 
grenscorrectie enkele praktische gevolgen voor de betrokken gemeenten en de inwoners 
in het gebied heeft. Met de gemeente Urk is dit besproken. Het uitgangspunt hierbij is 
dat de gemeentelijke dienstverlening op hetzelfde peil blijft. Verder is de lokale 
lastendruk op Urk hoger dan in de gemeente Noordoostpolder. De bedoeling is dat er een 
overgangsregeling komt. Hoe deze overgangsregeling luidt, is een verantwoordelijkheid 
van de gemeente Urk.

2.1 en 2.2
De grenswijziging vindt plaats op basis van kadastrale grenzen en heeft geen relatie met 
Wvg
De grenswijziging volgt de kadastrale grenzen, omdat straks GS de nieuwe 
gemeentegrens vaststellen op basis van kadastrale grenzen.

Op de kadastrale percelen voor het beoogde binnendijkse bedrijventerrein heeft de 
gemeenteraad op 19 februari 2018 voorkeursrecht op basis van de Wet voorkeursrecht 
gemeenten (Wvg) gevestigd.

Deze juridische procedure voor de grenscorrectie staat geheel los van het Wvg-traject. 
Een grenscorrectie kan geen grondslag voor Wvg vormen. Eventuele verlenging van het 
voorkeursrecht kan op grondslag van een bestemmingsplan of een structuurvisie. Het is 
de bedoeling dat de gemeente Urk verdere planvorming voor dit gebied ter hand neemt.

Planning/uitvoering
Onderstaande stappen in de procedure voor de grenscorrectie, de zogenaamde Arhi- 
procedure (Wet algemene regels herindeling) worden achtereenvolgens doorlopen. 
Bijgevoegd is tevens de planning voor de verschillende stappen.

1. Vaststelling herindelingsregeling 29 oktober 2018 (Noordoostpolder) en 8 november 
2018 (Urk). Gelijkluidende besluiten in de beide gemeenteraden;

2. Vastgestelde herindelingsregeling toesturen aan GS november 2018 (GS ontvangen 
raadsvoorstel al begin oktober 2018);

3. Uiterlijk twee maanden na vaststelling herindelingsregeling in de raden moeten GS 
een beschrijving van de grenzen vaststellen volgens bij de herindelingsregeling 
gevoegde kaart;

4. De inwerkingtreding van de herindelingsregeling wordt bepaald op een datum na 
vaststelling van de grensbeschrijving door GS.

5. 1 januari 2019 is de datum van waarop de grenscorrectie van kracht is.

In het gebied bevinden zich enkele adressen met bewoners. De communicatie met deze 
mensen in het gebied heeft de nodige aandacht gekregen. Begin juni is een 
informatiebijeenkomst voor deze bewoners gehouden met daarbij onder meer uitleg over 
waarom de grenscorrectie noodzakelijk is, hoe de procedure verloopt en wat de effecten
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hiervan zijn. De gemeente Urk zal hier opvolging aan geven wanneer de grenscorrectie 
van kracht wordt.

Bijlagen
1. Herindelingsregeling grenscorrectie gemeente Noordoostpolder - gemeente Urk

(Verseon 589794);
2. Bestuursovereenkomst grenscorrectie Urk (Raadsvoorstel en besluit van 19 februari 

2018) (Verseon 534803);
3. Bestuursovereenkomst grenscorrectie gemeenten Noordoostpolder en Urk 

(overeenkomst van 15 maart 2018) (Verseon 553302);
4. Herindelingsontwerp grenscorrectie gemeente Noordoostpolder - gemeente Urk

(Verseon 566866);
5. Nota van beantwoording zienswijze 'Herindelingsontwerp' (Verseon 589791).
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gemeente

NOORDOOSTPOLDER
RAAD

De raad van de gemeente Noordoostpolder,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 september 2018, 
no. 18.0000644;

gelet op artikel 2, tweede lid van de Wet algemene regels herindeling

BESLUIT:

1. In te stemmen met de Nota van beantwoording zienswijze 'Herindelingsontwerp';
2. De herindelingsregeling grenscorrectie gemeente Noordoostpolder - gemeente Urk 

vast te stellen conform bijlage 1;
3. De herindelingsregeling grenscorrectie gemeente Noordoostpolder - gemeente Urk ter 

vaststelling van de grensbeschrijving aan Gedeputeerde Staten van Flevoland toe te 
zenden;

4. De inwerkingtreding van deze herindelingsregeling te bepalen op de eerste dag na 
publicatie van de door Gedeputeerde Staten van Flevoland vastgestelde 
grensbeschrijving.

Aldus besloten in de openbare vetjgadèrir
van 29 oktober 2018. /
De griffier, dkv


