
Fractie Nieuwe Lijn 
t.a.v. de heer Albert Vos

Zaaknummer : 332097
Behandelaar : B. Straatman
Telefoonnummer : 14 0578

Onderwerp : Uitleg over pand Jan Mulderstraat 37 Vaassen

Epe, 2 september 2021

Geachte heer Vos,

Op 2 augustus 2021 ontvingen wij onderstaande vragen van uw fractie over de activiteiten op het adres Jan 
Mulderstraat 37 te Vaassen. Onze reactie op uw vragen leest u daaronder.

Vragen
1. Is het college bekend met deze ontwikkelingen?
2. Indien het college bekend is met deze ontwikkelingen, wat gaat zij doen om deze illegale 

ontwikkeling tegen te gaan?
3. Deelt het college de mening van de fractie van Nieuwe Lijn dat er vastgehouden dient te worden aan

het bestemmingsplan 2013?
4. Is het correct dat er een aanvraag is ingediend voor een branduitgang, van het pand aan de Jan 

Mulderstraat 37, welke aan de Smedenstraat uitkomt? Indien dit juist is en toegekend wordt in welke 
hoedanigheid mag dit gebruikt gaan worden? Omwonenden van de Smedenstraat hebben ons nu al 
laten weten dat deze achteringang van het pand aan de Jan Mulderstraat 37 nu al veel overlast geeft
i.vm. het laden en lossen van goederen.

5. Is het college ook de mening toegedaan dat er niet meegewerkt kan worden aan deze ontwikkeling?
6. Verder verzoeken wij u om de fractie van Nieuwe Lijn op de hoogte te stellen van mogelijke 

afwijkingen m.b.t. het bestemmingsplan centrum Vaassen en dan specifiek deze locatie.

Reactie 
1. Het college is bekend met de verbouwactiviteiten in het pand. 
2. Voor een deel van de werkzaamheden, zoals het aanbrengen van ramen in de gevels, is geen 

vergunning benodigd. Voor het verbouwen van de verdieping tot woning is echter wel een 
vergunning benodigd en die is niet aangevraagd. Wij hebben de pandeigenaar verzocht om alsnog 
de benodigde vergunning aan te vragen. Wordt dit nagelaten dan moet er handhavend worden 
opgetreden. Uitgangspunt is dat er ten hoogste één woning is toegestaan op de verdieping. Als blijkt 
dat er meerdere woningen ontstaan, zal het college hiertegen ook handhavend optreden. Dit is ook 
aan de pandeigenaar duidelijk gemaakt. Deze verklaart dat er slechts één woning gerealiseerd gaat 
worden. 

3. Ja, het bestemmingsplan staat ten hoogste één woning toe op de verdieping. Hiervan wordt 
vooralsnog niet afgeweken. 

4. Er is voor zover bekend geen aanvraag ingediend voor een (brand)uitgang aan de achterzijde van 
het perceel. 

5. De toezichthouder heeft geconstateerd dat er een poort aanwezig is die het perceel ontsluit aan de 
achterzijde. Omdat er geen sprake is van een uitweg voor voertuigen, bestaat er geen verplichting 
om dit te melden. Er is naar de mening van het college dan ook geen grondslag om tegen de 
perceelontsluiting op te treden. 

Gemeente Epe | bezoekadres: Marktplein 1, 8161 EE Epe | postadres: Postbus 600, 8160 AP Epe | telefoon: 14 0578 | fax: (0578) 678788
 e-mail: gemeente@epe.nl | website: www.epe.nl | KvK 50483714 | IBAN NL23BNGH0285002430 | BTW NL001299992B01

http://www.epe.nl/
mailto:gemeente@epe.nl


6. Mocht er in de toekomst toch van het bestemmingsplan worden afgeweken dan zijn wij verplicht om 
aanvragen en besluiten hierover te publiceren. De fractie kan via die publicaties kennisnemen van 
deze procedures.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Epe,
de burgemeester, de secretaris,

dhr. dr. T.C.M. Horn mw. C. Kats


