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College stelt actieprogramma
economische visie vast
Het college van B&W stelde dinsdag 13 juli het actieprogramma bij de economische
visie vast. Hiermee werkt de gemeente verder aan de economie van de gemeente Epe.
Met als kernwoorden vitaal, slim en uitnodigend. Dit programma beschrijft 18 acties,
die bijdragen aan vitale centra, toekomstbestendige bedrijventerreinen, de aansluiting
van de arbeidsmarkt met het onderwijs en recreatie en toerisme.
Het actieprogramma bevat acties voor
2021 en 2022 en heeft tot doel de
centra nog vitaler en de bedrijventerreinen toekomstbestendig te maken.
Hierbij sluiten we zoveel mogelijk aan
bij de gemeentelijke duurzaamheids- en
circulariteitsambities.
Voor arbeidsmarkt en onderwijs geldt
dat we opleidingen zo goed mogelijk
willen laten aansluiten op de vraag uit het
bedrijfsleven. Op het gebied van recreatie
en toerisme werken we aan het versterken van de positie van de gemeente als
toeristische trekpleister.
Wethouder Erik Visser: “Ik ben blij met
het nieuwe actieprogramma. We hebben
scherp waar we ons de komende tijd
op gaan richten. Zeker nu corona een
zware wissel op de economie trekt. Het

programma is gemaakt met inbreng van
partners uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Daarnaast is
het programma flexibel, zodat we snel in
kunnen springen op onvoorziene ontwikkelingen. Samen met onze partners
zetten we onze schouder er onder!”
Partners uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties leverden dit
voorjaar ideeën aan en praatten mee over
acties, die nodig zijn om de economie
van de gemeente Epe verder te brengen.
In afstemming met het Economische
Platform (overlegverband met vertegenwoordigers van de vier ondernemersverenigingen, Bedrijvenkring Gemeente Epe
en Industriekring Eekterveld Vaassen)
werkten we deze ideeën verder uit. Dit
resulteert in het nieuwe actieprogramma.

Gaan mijn buren
verbouwen?

Zó weet je ervan!
www.overuwbuurt.overheid.nl
Abonneer je op de e-mailservice
of download de app

Uitnodiging: Doe mee,
word ontvanger
van de energie
cadeaubon!
Bent u ondernemer in de gemeente Epe
(of regio) en verkoopt u energiebesparende producten? Doe dan mee aan de
aanbesteding van het Regionaal Energieloket. Gemeente Epe heeft voor het
komende jaar subsidie ontvangen van de
rijksoverheid. Daarmee kan gemeente Epe
inwoners helpen om energie te besparen.
Dit doet Epe onder meer door samen te
werken met het Regionaal Energieloket.
Een van de projecten is het uitgeven
van een cadeaubon aan inwoners. Deze
cadeaubon kunnen inwoners besteden
aan energiebesparende producten, zoals
radiatorfolie, tochtstrips, led-verlichting
en meer. Als u dit type producten in uw
bouwmarkt of webshop aanbiedt, dan
kunt u ontvanger van de cadeaubon
worden. Geef uw organisatie op en trek
meer klanten naar uw winkel!

Hoe?
Door uw bedrijf aan te melden voor
het open house inkooptraject.
Wanneer: vanaf 26 juli kunt u
zich aanmelden
Sluitingsdatum:doorlopend, maar
voorkeur is inschrijving voor
15 augustus 2021
Informatie en aanmelding:
www.regionaalenergieloket.nl/ohis
Vragen over de aanbesteding:
ohis@regionaalenergieloket.nl

Nieuwe openstelling SDE++ subsidie dit najaar!
Ondernemers met plannen voor zon
op dak opgelet! Vanaf 5 oktober is de
jaarlijkse openstelling van de SDE++
subsidie, o.a. voor zonnepanelen op
bedrijfsdaken. Doelgroep is ondernemers
met een grootverbruikersaansluiting
(>3x80A). Met de SDE++ subsidie heeft
uw zonne-energieproject een kortere
terugverdientijd en bespaart u gelijk op
de energierekening.

zijn voor uw pand? Neem contact op met
Anne ten Brummelhuis van de Task Force
Zon, via zon@ovij.nl. Meer informatie
(waaronder de eisen / voorwaarden
subsidie) vindt u op de website van
Omgevingsdienst Veluwe IJssel:
www.odveluweijssel.nl >zonne-energie.

Wat is SDE++ subsidie?
De SDE++ subsidie is een landelijke
exploitatiesubsidie vanuit RVO gericht op
CO2-besparende technieken of hernieuwbare energieproductie, waaronder
zonne-energie. Gedurende 15 jaar wordt
voor elke opgewekte kWh zonnestroom
een bedrag uitgekeerd. Voorwaarde voor
zon op dak is dat uw pand een grootverbruikersaansluiting (>3x80A) heeft.
Ondernemers kunnen van 5 oktober t/m
11 november een aanvraag indienen. De
regeling wordt gefaseerd opengesteld.
Het is mogelijk om de subsidie aanvraag
vooraf al klaar te zetten. Ook zijn er
verschillende partijen die u kunnen ondersteunen bij een aanvraag, financiering, of
het hele proces tot en met realisatie. Na
toekenning van de subsidie heeft u nog 2
jaar de tijd om de panelen te plaatsen (bij
systemen < 1MWp).
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Aan de slag!
In de Regionale energiestrategie (RES)
Cleantech Regio en vanuit de gemeente
Epe wordt vol ingezet op zon op dak.
Ontwikkelingen gaan snel, met innovatieve technieken is vaak meer mogelijk
dan u misschien denkt. Wilt u niet zelf
investeren, stel uw dak beschikbaar
aan een derde partij of een energie
coöperatie.
Meer informatie?
Om ondernemers op weg te helpen,
wordt onafhankelijke informatie aangeboden en kunt u vragen stellen over zon op
dak zon@ovij.nl. Heeft u specifieke vragen
of wilt u weten wat de mogelijkheden
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Warmtevisie - wijkuitvoeringsplannen
Vorige week vertelden wij u over de Transitievisie Warmte. In de visie schrijft de
gemeente de route op naar een aardgasvrije gemeente. Uiteindelijk wordt voor elke
buurt in detail uitgewerkt wat het betekent als een buurt en dus ook uw woning van
het gas af gaat. Dit schrijven wij op in Wijkuitvoeringsplannen, kortgezegd een WUP.
Het is een plan dat inwoners en gemeente samen maken. Een plan waarin inwoners
opschrijven wat ze belangrijk vinden en over mee willen praten.
Hieronder nog een keer de route in beeld. En nu wat groter, zodat het goed leesbaar is.
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Je huis verwarmen in de toekomst
Wat zijn de mogelijkheden?
Gebruikt u nu aardgas om uw huis en tapwater te verwarmen en te koken? Dan wordt dit in de toekomst anders. Dit heeft gevolgen voor apparaten zoals een CV ketel en de isolatie van uw
woning. Vorige week vertelden wij u waar we vanaf 2022 mee starten. Eerst collectieve oplossingen en daarna (vanaf 2024) individuele oplossingen. Maar wat is een collectieve oplossing?
En wat betekent een individuele oplossing? En hoe bepalen we wat we waar gaan doen? Daar gaat dit artikel over.

Welke warmteoplossingen zijn er
nu mogelijk in Epe?
Alle woningen gaan geleidelijk van het
aardgas af en stappen over op schone
energie.
De ene buurt iets eerder dan de andere.
Soms worden er collectieve oplossingen
gebruikt, zoals een warmtenet.
Duurzame warmte wordt via een leiding
aan meerdere woningen geleverd.
Als collectief niet kan, dan krijgt een
woning haar eigen duurzame warmte via
bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak en
een warmtepomp of duurzaam gas. Een
individuele warmte oplossing dus.

DUURZAAM GAS
Voor het gebruik van een duurzaam
gas, zoals duurzaam biogas en groene
waterstof, is een gasnet nodig. Na
enkele aanpassingen kunnen bestaande
gasleidingen gebruikt worden. In de
woningen en gebouwen is een ander
type ketel nodig of een aanpassing in
de bestaande cv-ketel.
Duurzaam gas is de komende jaren
schaars. Vooral in combinatie met een
hybride warmtepomp kan het duurzame gas efficiënt worden ingezet.
Biogas
Biogas ontstaat bij de vergisting van
mest of andere organische afvalproducten zoals snoeihout. In een woning
werkt groen gas exact hetzelfde als
aardgas.
Waterstof
Waterstof komt niet in de natuur voor,
zoals aardgas of aardolie. Waterstof
is een energiedrager en geen energiebron. Met andere woorden: er is
energie nodig om waterstof te maken.
De duurzaamheid van waterstof
hangt af van hoe dit wordt gemaakt.
Vandaag de dag wordt waterstof
vooral gemaakt uit stroom afkomstig
van de niet duurzame bron aardgas,
dit noemen we grijze waterstof. In
de toekomst gaat dit meer en meer
gebeuren met duurzame energie
afkomstig uit bijvoorbeeld windmolens
en zonnepanelen en dan is het duurzaam (groene waterstof).
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Waterstof wordt op dit moment
voornamelijk gebruikt in de (chemische)
industrie. De verwachting is dat
waterstof na 2030 grootschalige inzet
gaat worden in de industrie, en niet in
de woningbouw.

WARMTENET
Een warmtenet wordt ook wel stadsverwarming genoemd. Dit is al op veel
plekken in Nederland aanwezig. Via een
netwerk van leidingen onder de grond
stroomt warm water dat wonin¬gen
verwarmt.
Alleen wanneer voldoende woningen
aangesloten worden op een warmtenet
is dit betaalbaar. Een warmtenet is
toekomstbe¬stendig. Wanneer het er
eenmaal ligt, kunnen ook andere bronnen er op worden aangesloten. Een paar
voorbeelden: warmte uit afvalwater,
rivieren, beken en industrie. Wanneer de
warmte van de bron niet hoog genoeg is,
wordt een warmtepomp in de woning of
in de wijk gebruikt om de temperatuur te
verhogen.
De aanpassingen in huis hangen af van
de temperatuur van het water in het
warmtenet. Bij lage temperatuur is een
vloer en/of wandverwarmingssysteem
en veel isolatie nodig om woningen en
water goed warm te krijgen. Bij een
hoge temperatuur van het water in
het warmtenet is veel isolatie minder
noodzakelijk. kunnen ook minder goed
geïsoleerde woningen comfortabel
worden verwarmd.
Aquathermie
Aquathermie is energie (warmte) uit
water. De warmte van aquathermie is
niet voldoende om een woning mee te
verwarmen maar kan de temperatuur
in een woning wel verhogen. De twee
meest voorkomende varianten van
aquathermie zijn: thermische energie uit
- afvalwater, bijvoorbeeld een rioolwaterzuiveringsinstallatie, en - oppervlaktewater, bijvoorbeeld warmte uit het Apeldoorns kanaal, de IJssel of het Kievitsveld
(alleen in de zomerperiode).
Restwarmte
Bij industriële bedrijven op Eekterveld en
Kweekweg komt restwarmte vrij. Deze
warmte kan ingezet worden om gebouwen te verwarmen.
De temperatuur van deze warmte
verschilt per bron. In Epe en Vaassen
beschikken we over vrij veel restwarmte,
wat kansen biedt voor de lokale warmtetransitie.
Geothermie
Geothermie is energie uit de bodem
500 meter of meer. De diepte van de
geothermiebron beïnvloedt de hoogte
van de temperatuur. Deze boring is
kostbaar en daarom alleen geschikt vanaf
een paar duizend woningen. Momenteel
is geothermie nog experimenteel. De
verwachting is dat grootschalige toepassing pas na 2035 mogelijk is.

Biomassa
Verbrandbare biomassa kan gebruikt
worden om water op te warmen. Dit
kan collectief, op een centrale plek.

Biomassa kan ook op een individuele
manier worden gebruikt, door middel
van een pellet kachel in de woning.

ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN
Een deel van de woningen in de gemeente Epe zal volledig elektrisch verwarmd
moeten worden. Dit noemen we all-electric. In een all-electric woning vervangt
een warmtepomp de cv-ketel. Een warmtepomp is uitstekend te combineren
met zonnepanelen of een zonneboiler. Goede isolatie van dak, spouw, vloer en
ramen is nodig voor het goed werken van de warmtepomp voor het krijgen van
een comfortabele temperatuur in de woning. Wanneer we alle woningen willen
verwarmen met elektriciteit, betekent dat een zware last op het elektriciteitsnet.
Daarom moeten we in de gaten houden of het elektriciteitsnet op bepaalde punten
verzwaard moet worden.
Luchtwarmtepomp
Lucht bevat warmte die gebruikt kan worden door een warmtepomp. De luchttemperatuur is minder constant dan de bodemtemperatuur. Ook kan er geluidsoverlast
worden ervaren, door verbeteringen aan deze techniek, wordt dit wel steeds
minder.
Bodemenergiesysteem
Een bodemenergiesysteem gebruikt warmte uit de grond (grondwater). Een
bodemwarmtepomp is efficiënt en geeft geen geluidsoverlast.
Hybride warmtepomp
Een hybride warmtepomp werkt in combinatie met een gas cv-ketel. Wanneer het
huis nog niet voldoende geïsoleerd is, kan dit een mooie manier zijn om al wel te
verduurzamen. In de toekomst wordt dan alsnog overgestapt naar volledig aardgasvrij. Dit kan eventueel met behoud van de hybride warmtepomp, in combinatie met
duurzaam gas.
En ook elektrisch koken
Als een woning niet meer is aangesloten op aardgas, kan er ook niet meer gekookt
worden op aardgas. Vrijwel iedereen stapt dan over op een elektrische manier van
koken. Inductie is het meest veilig en energiezuinig, aangezien de energie hierbij
direct overgedragen wordt van de kookplaat naar de pan.

Collectief of individueel?

Hoe bepalen we welke oplossing we inzetten en of het collectief kan? Wij kijken
naar drie onderdelen: de inrichting van
de omgeving, het aantal woningen en
het type woning. De resultaten daarvan
helpen bij het bepalen of een collectieve
of individuele oplossing het beste is:
1 Inrichting omgeving
We kijken eerst onder de grond. In de
dorpskernen ligt een wirwar aan kabels
en leidingen in de bodem. Leidingen van
warmtenetten en zwaardere stroomkabels moeten daar een plek tussen krijgen.
Is die ruimte er? Dan is een collectieve
oplossing mogelijk.
2. Aantal woningen
Is er sprake van veel woningen en
gebouwen en staan ze dicht bij elkaar?
Dan is een collectieve overstap naar een
warmtenet mogelijk. Soms gecombineerd
met een warmtepomp in de eigen

woning, om de warmte op de juiste
temperatuur te brengen.
3. Type woningen
We kijken ook naar de type woningen
in een buurt. Past een warmtenet bij die
woningen? Of is een individuele oplossing veel goedkoper? We zien grofweg
3 verschillende typen woningen in
gemeente Epe:
Type 1 - Oudere woonwijken; 80%
gebouwd vóór 1992. Hoe ouder de
woning, hoe lastiger en duurder het is om
de woning te isoleren. Aansluiting op een
warmtenet of duur¬zaam gas als veel van
deze gebou-wen dicht bij elkaar staan is
dan een goede collectieve oplossing.
Type 2 - Nieuwere woonwijken; Gebouwd
na 1992. Relatief goed geïsoleerd. Allelectric het meest haalbaar en betaalbaar,
met een bodem- of luchtwarmtepomp.
Een individuele oplossing dus.
Type 3 - Buitengebied; Afstand tussen
woningen is vrij groot en het zijn meestal
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oudere woningen met lage energielabels.
Op dit moment lijkt een duurzaam gas
in de toekomst de meest voor de hand
liggende optie voor oudere wonin¬gen in
het buitengebied.

Mogelijk in combinatie met de inzet van
een hybride warmtepomp om efficiënt om te gaan met het beschikbare
duurzaam gas. Dus ook een individuele
oplossing in de woning.

Je huis verwarmen in de toekomst
Wat kunt u nu al doen?
Moet ik afwachten tot mijn wijk aan de beurt is? Nee, zeker niet. Ook als uw buurt niet als eerste aan de beurt is, kunt u uw woning al voorbereiden op de overstap
naar duurzame energie. Maatregelen die altijd zinvol zijn, zijn bijvoorbeeld het isoleren van uw woning en andere gebouwen om zo minder energie te gebruiken om de
woning te verwarmen en dus CO2 te besparen. Gaat uw ketel kapot dan kunt u overwegen een traditionele ketel te huren of een hybride warmtepomp aan te schaffen.
Allereerst besparen op energieverbruik
Veel bewoners wachten nu onnodig lang
op wat de plannen van de gemeente
worden voor van het gas af gaan. Wat
voorop staat is dat alle woningen in
Nederland éérst 30 tot 50 % op hun energieverbruik moeten gaan besparen om
de energietransitie überhaupt mogelijk te
maken. Daar kunt u nu al mee beginnen.
U bespaart er direct energiekosten mee.
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Besparen op gasverbruik door:
- Spouwmuur: door een lege spouwmuur
te laten na- isoleren kunt u bij een
hoekhuis en vrijstaande woningen 30%
op uw gasverbruik besparen en in sommige gevallen met 3 jaar uw investering
terugverdiend hebben.
- Vloerisolatie: een warme vloer zorgt
voor een veel aangenamer klimaat
en meer comfort in huis waardoor de
thermostaat weer een graadje lager kan.
- Dakisolatie: kan vaak gemakkelijk van
binnenuit toegepast worden. Zorg er wel
voor dat de minimaal aan te brengen
isolatie een Rc waarde van 3.5 heeft.
- Vloerverwarming: maakt uw huis
geschikt om in de toekomst met LT (Lage
Temperatuur) verwarming te gaan verwarmen. Of er nu een warmtenet (collectieve oplossing) of een warmtepomp
(individuele oplossing) in huis komt, de
kans is groot dat dit op basis van lage
temperatuur zal zijn. Vloerverwarming
zorgt ook voor een zeer aangenaam en
comfortabel klimaat. Let er wel op dat
de vloer eronder goed is geïsoleerd.
- Glas: door glas door HR++ of 3 laags glas
te vervangen kunt u het warmteverlies

terugdringen en heeft u veel minder last
van tocht als u dicht bij het raam zit.
- Elektrisch koken: schakel van koken
op gas over op inductie, inductie is het
meest veilig en energiezuinig
- Hybride warmtepomp: als de CV-ketel
aan vervanging toe is overweeg dan de
aanschaf van een hybride warmtepomp.
Het is een goede (tussen)oplossing voor
panden die nog niet helemaal goed zijn
geïsoleerd of waar dit niet mogelijk is.
Er wordt dan naast een warmtepomp
een CV-ketel geïnstalleerd. De CV-ketel
helpt de warmtepomp een handje op als
het echt koud is en voor de warmwater
voorziening. Het pand blijft bij een
hybride warmtepomp dus aangesloten
op het gasnet (voor duurzaam gas). Bij
alleen een normale warmtepomp is er
geen CV-ketel meer aanwezig.
Besparen op elektriciteit
- Zonnepanelen: door zonnepanelen te
plaatsen kan eigen stroom opgewekt
worden. in veel gevallen zijn de kosten
van de installatie binnen 7 jaar terugverdiend.
Ondanks het feit dat de salderingsregeling stapsgewijs in 2030 afgebouwd zal
gaan worden, verwachten we dat er
altijd tegen een redelijke vergoeding
stroom terug geleverd kan worden om
het net te ontlasten.
Neem bij zonnepanelen plaatsen van
zonnepanelen altijd contact op met de
netbeheerder, dan weet u zeker dat het
huidige netwerk de opgewekte energie
aan kan.
- Nieuwe apparaten: Oude apparaten die

veel elektriciteit verbruiken, vervangen
door energiezuinige apparatuur. In
sommige gevallen, zoals bij koelkasten
en vriezers kunnen de kosten al binnen

enkele jaren worden terugverdiend. Kijk
voor meer informatie eens bij milieucentraal.nl of maak een afspraak met een
energiecoach.

Onafhankelijk advies
U kunt altijd een afspraak maken met Energiecoach of het Energieloket. Zij informeren en adviseren u graag over de mogelijkheden van isoleren en zo te besparen
op uw energiekosten. Of zij kunnen u meer vertellen over de subsidies die u kunt
aanvragen. Ook kunt u een cadeaubon opvragen voor kleine energiebesparende
maatregelen via de website van het Regionaal Energieloket (www.regionaalenergieloket.nl/epe). Op deze website kunt u zich ook opgeven voor energiebespaarprojecten in de gemeente Epe én een stappenplan downloaden om uw woning
aardgasvrij(ready) te maken. Meer informatie over onafhankelijk advies vindt u op
www.epe.nl/duurzaamepe > energieadvies.
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Bericht van de EnergieCoöperatie Epe:
Vele handen maken
licht werk
Energie zie je in veel verschillende vormen.
Vrijwel alle vormen ervan zijn belangrijk
in ons moderne leven, zoals warmte en
elektriciteit of de energie die je iedere dag
van A naar B brengt. Inmiddels maken
behoorlijk wat mensen zich druk over
de duurzaamheid van al die energie die
we dagelijks nodig hebben. Toen ik er
zelf naast mijn werk ook wat meer mee
wilde gaan doen, bleek dat nog niet zo
eenvoudig. Toen ik in mijn zoektocht

de EnergieCoöperatie Epe tegenkwam,
besloot ik al snel hier ook mijn steentje
aan bij te willen dragen. Vele handen
maken licht werk. Met een gevarieerde
groep vrijwilligers zorgt ECE ervoor dat
het opwekken en consumeren van deze
groene energievormen lokaal kan gebeuren. Zo kunnen inwoners kiezen welke
initiatieven ze willen ondersteunen en er
op hun beurt ook direct van profiteren.
Voor wie eigen opwek te duur of te lastig
is, biedt dit een welkome en simpele
oplossing om Epe iets toekomstbestendiger te maken. Ik ben opgegroeid op een
melkveebedrijf in de Betuwe en heb

nog altijd een absolute voorliefde voor de
agrarische sector. Daarnaast ben ik altijd
gefascineerd geweest door techniek.
De projecten waar ik bij de energiecoöperatie bij betrokken ben, hebben altijd iets
uit één van deze twee gebieden. Binnenkort hoop ik de boer op te gaan om
de twee werelden samen te laten komen.
Ook hier zal het doel zijn om de productie
en het gebruik van duurzame energie
makkelijker te maken voor alle partijen.
Een hele andere vorm van energie is de
inwendige energie die je als mens kunt
voelen. Ik denk dat voor alle vrijwilligers

geldt dat het werk van de ECE hiervoor
zorgt. De samenwerking met inwoners,
het realiseren van projecten die anders
wellicht nooit van de grond zouden
komen of simpelweg iets nieuws leren
kunnen je een enorme boost geven.
Dit hoop ik de komende jaren binnen de
coöperatie te blijven ervaren en ook bij
andere betrokkenen teweeg te kunnen
brengen. Wie weet tot snel!

Fred Kool
EnergieCoöperatie Epe

BEKENDMAKINGEN WEEK 31 - 28 JULI 2021
De gemeente Epe publiceert dagelijks bekendmakingen/publicaties op www.
overheid.nl. In de Gemeentewijzer van de Schaapskooi leest u als aanvullende service
een weekoverzicht hiervan met een korte omschrijving. In onderstaande lijst leest u
de bekendmakingen/publicaties tot en met 28 juli.
Wilt u op de hoogte blijven van de publicaties van gemeente Epe? Abonneer u dan
via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt op de emailservice Over uw buurt. U

Adres en locatie

Onderwerp

Status

Omgevingsvergunning
Blekersweg 18, 8162 RK Epe
Borgstuk 46, 8162 JR Epe

Het kappen van twee hemlocksparren en drie douglassparren
Het bouwen van een erker

250193
250540

Bremensallee 10, 8167 PH Oene
Colijnstraat 35, 8161 ZV Epe

Het bouwen van een schuur
Het bouwen van een schuur met een overkapping

Dalenweg 3, 8166 AX Emst

Het wijzigen van de voorgevel en een constructieve wijziging aan de
woonboerderij
Het kappen van bomen
Een uitbouw aan de erfzijde van de tuin
Het plaatsen van een terrasoverkapping
Het huisvesten van twee huishoudens in een bestaande woning
Het actualiseren van de geluidsvoorschriften
Het kappen van bomen

Omgevingsvergunning verleend
Omgevingsvergunning aangevraagd en niet in
behandeling genomen
Omgevingsvergunning geweigerd
Omgevingsvergunning aangevraagd en niet in
behandeling genomen
Omgevingsvergunning aangevraagd
Omgevingsvergunning aangevraagd
Omgevingsvergunning verleend
Omgevingsvergunning verleend
Omgevingsvergunning geweigerd
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning opgesteld
Omgevingsvergunning aangevraagd

250059
250208
249938
250803
243221
250012

Het plaatsen van een erfgoedpoller en informatiebord ter uitvoering
van erfgoedbeleid van gemeente Epe
Het bouwen van een woongebouw met parkeergarage
Het kappen van 18 bomen en rioolvervanging

Omgevingsvergunning aangevraagd

241037

Omgevingsvergunning verleend
Omgevingsvergunning aangevraagd

250004
250845

Omgevingsvergunning verleend
Omgevingsvergunning aangevraagd
Omgevingsvergunning verleend
Omgevingsvergunning aangevraagd
Omgevingsvergunning aangevraagd
Omgevingsvergunning verleend

249888
250113
249861
250241
250269
250813

Vossenbroekweg 11, 8166 GH Emst
Vulcanusweg 7, 8171 NC Vaassen
Waterstraat 12, 8172 EE Vaassen
Willem Dreeslaan 5, 8161 ZS Epe

Het kappen van een walnotenboom
Het bouwen van een schuur met paardenstallen
Het kappen van drie fijnsparren
Het bouwen van een veranda en het inkorten van een schuur
Het bouwen van een erfscheiding
Het verlengen van de vergunningtermijn i.v.m. verlenging consessieperiode
Het plaatsen van een tijdelijke woonunit
Een wijziging van omgevingsvergunning 73372
Het plaatsen van een beschoeiing
Het bouwen van een schuur in de achtertuin

Omgevingsvergunning verleend
Omgevingsvergunning verleend
Omgevingsvergunning aangevraagd
Omgevingsvergunning verleend

249983
250520
250072
249916

Activiteitenbesluit milieubeheer
Riezebosweg 4, 8171 MG Vaassen
Riezebosweg 4, 8171 MG Vaassen

Activiteitenbesluit milieubeheer voor een autobedrijf
Activiteitenbesluit milieubeheer voor een autobedrijf

Melding geaccepteerd
Melding geaccepteerd

241030
250303

Ambtshalve uitschrijvingen
Niet van toepassing

G.J. Tiemens

Uitgeschreven per 1 juni 2021

244368

Andere beschikking
Achterhegge in Emst

Het aanleggen van nieuwe natuur

Kennisgeving Ontwerp Omgevingsvergunning

247770

Ander besluit van algemene strekking
Niet van toepassing

Actualisatie prijsklassen huur- en koopwoningen 2021

Vaststelling

240945

Dellenweg 97, 8161 AJ Epe
Eekterweg 24, 8171 NX Vaassen
Eekterweg 29, 8171 NW Vaassen
Eperweg 44A, 8167 LH Oene
Hammerstraat 38, 8161 PH Epe
Hanendorperweg 512-088 en 089, 8166 JJ
Emst
Kadastraal bekend gemeente Epe en Oene,
sectie u, nummer 6875
Kerkweg 16, 8171 VR Vaassen
De Leegte, Laar Enk en Midachten in Hoge
Weerd, Epe
Officiersweg 62, 8162 ED Epe
Ooster Oenerweg 7, 8167 PA Oene
Soerelseweg 18-34, 8162 PB Epe
Sprengenweg 6, 8161 ND Epe
Stationsweg 29, 8166 KA Emst
Talhoutweg 16, 8171 MB Vaassen

Op het
internet:
www.epe.nl

ontvangt dan alle publicaties van de gemeente binnen de door u aangegeven straal
in uw mailbox. Alle publicaties vindt u terug op www.officielebekendmakingen.nl.
U kunt hier het (dossier)nummer invoeren voor meer informatie over de bekendmaking. Of kies voor Officiële bekendmakingen. Vervolgens kiest u als aanvullend
zoekcriterium onder Type organisatie voor ‘Gemeente’ en als publicerende organisatie ‘Epe’.

Nummer

250493
250606
250216

