12 februari 2019
COLOFON
Gemeentehuis Nunspeet
Markt 1
Postbus 79
8070 AB Nunspeet
telefoon: (0341) 25 99 11
fax: (0341) 26 00 48
e-mail: gemeente@nunspeet.nl

Gemeentewerf Nunspeet
Hullerweg 121
8071 RN Nunspeet
telefoon: (0341) 25 23 78

U kunt op afspraak dagelijks bij ons terecht
van 08.30 tot 12.30 uur, op donderdag tot
20.00 uur.

Inzage

Voor inzage van stukken kunt u
tijdens openingstijden terecht in het
Klantcontactcentrum. Let op: voor inzage
in stukken met betrekking tot een omgevingsvergunning, moet u een afspraak
maken. Wilt u een toelichting, dan moet u
hiervoor een afspraak maken via doorkiesnummer (0341) 25 99 11. Het is mogelijk
om tegen een vergoeding van de kosten
een kopie te krijgen van de ter inzage
gelegde stukken.

Zienswijze

Aanvragen om een omgevingsvergunning en ontwerpbesluiten liggen vanaf de
dag na publicatie zes weken ter inzage.
Tijdens deze periode kunt u een zienswijze
indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 79, 8070 AB Nunspeet. Voor
een mondelinge zienswijze kunt u contact
opnemen met de afdeling Vergunningen,
Toezicht en Handhaving. Beroep tegen een
definitieve vergunning is alleen mogelijk
als u tijdig een zienswijze hebt ingediend
tegen het ontwerpbesluit.

Bezwaar

Tenzij anders vermeld, is er tot zes weken
na de dag van verzending van een vergunning of ontheffing de mogelijkheid voor
belanghebbenden om schriftelijk bezwaar
te maken tegen een besluit. Het is niet
mogelijk om een bezwaar in te dienen op
een aanvraag. Een bezwaarschrift kunt u
indienen bij het bestuursorgaan dat het
besluit heeft genomen (burgemeester/
burgemeester en wethouders/gemeenteraad), Postbus 79, 8070 AB Nunspeet. Het
bezwaarschrift moet worden ondertekend
en ten minste de naam en het adres van
de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het zich
richt en de gronden van het bezwaarschrift bevatten. Naast het indienen van
een bezwaar kunt u ook een voorlopige
voorziening aanvragen.

Beroep

Tenzij anders vermeld, kunnen belanghebbenden, die tijdig zienswijzen hebben
ingediend tegen een ontwerpbesluit,
binnen zes weken na de dag van terinzagelegging van een besluit een beroepschrift indienen. Dit is ook mogelijk als u
kunt aantonen dat u tijdens de periode
van terinzageligging van het ontwerpbesluit hier redelijkerwijs niet toe in staat
bent geweest. Naast het indienen van een
beroep kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen. Een beroepschrift kunt
u indienen bij de rechtbank Gelderland,
Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030,
6800 EM Arnhem.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaar- of beroepschrift schorst niet automatisch de werking
van een besluit. Degene die een bezwaar
of beroep heeft ingediend, kan daarnaast
bij spoedeisend belang een verzoek om
een voorlopige voorziening indienen bij
de voorzieningenrechter (tenzij anders
vermeld): rechtbank Gelderland, Afdeling
Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM
Arnhem.

Ruimtelijke
ordening
VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet maken op grond van
het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 31 januari 2019 het bestemmingsplan Sportpark de Wiltsangh
ongewijzigd heeft vastgesteld. Gemeente Nunspeet werkt aan de revitalisering
van sportpark de Wiltsangh. Enkele
bouwhoogtes en maatvoeringen van het
huidig bestemmingsplan worden aangepast om bebouwing (sporthal en zwembad) aan de zijde van de rondweg beter
mogelijk te maken
U kunt met ingang van 13 februari 2019
het bestemmingsplan inzien in het
Klantcontactcentrum in het gemeentehuis. Het vastgestelde bestemmingsplan
is ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.IMRO.0302.BP01155-vg01).
Bij de vaststelling van het plan zijn in
het ontwerpbestemmingsplan geen
wijzigingen aangebracht. Een belanghebbende die over het ontwerpbestemmingsplan tijdig zijn zienswijze bij de
gemeenteraad heeft bekendgemaakt, of
een belanghebbende die aantoont dat
hij redelijkerwijs niet in staat is geweest
zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken, kan met ingang van 14
februari 2019 gedurende zes weken beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op. Degene die
beroep instelt, kan daarnaast een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA
Den Haag. Als binnen de beroepstermijn
een verzoek om voorlopige voorziening
bij de voorzitter is ingediend, treedt het
besluit niet in werking voordat op dat
verzoek is beslist. Aan het instellen van
beroep en het indienen van een verzoek
om voorlopige voorziening zijn kosten
verbonden. Voor vragen over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen
met de gemeente Nunspeet, telefoonnummer (0341) 25 99 11).
Omgevingsvergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
Nunspeet
- Bergakkerweg 43, maken van dakopbouw op plat dak, kenmerk HZ 20182383, verzenddatum 6 februari 2019;
- Bergakkerweg 45, maken van dakopbouw op plat dak, kenmerk HZ 20182384, verzenddatum 6 februari 2019;
- Elspeterweg 28 0008, tijdelijk bewonen
van recreatieverblijf ter overbrugging,
kenmerk HZ 2018-2345, verzenddatum
5 februari 2019.
Elspeet
- Veenweg 66, plaatsen van dakkapellen,
kenmerk HZ 2019-0143, verzenddatum
6 februari 2019.
Bezwaar is mogelijk bij burgemeester en
wethouders (zie colofon).
Geweigerde omgevingsvergunningen
Nunspeet
- Albertlaan 13, plaatsen carport, kenmerk HZ 2018-2313, verzenddatum 7
februari 2019.
Vierhouten
- Elspeterbosweg t/o huisnr.70, bouwen
van schuilstal, kenmerk HZ 2018-1999,

verzenddatum 4 februari 2019.
Bezwaar is mogelijk bij burgemeester en
wethouders (zie colofon).
Ingetrokken omgevingsvergunningen
(op verzoek aanvrager)
Nunspeet
-
Leopoldlaan 3, verbreden van oprit,
kenmerk HZ 2018-2035, verzenddatum
6 februari 2019.
Bezwaar is mogelijk bij burgemeester en
wethouders (zie colofon).
Verleende
omgevingsvergunningen
(uitgebreide procedure)
Hulshorst
- Akkerweg 5, uitbreiden van verharding
t.b.v. parkeerplaats, kenmerk HZ 20181763, verzenddatum 5 februari 2019.
Beroep is mogelijk met ingang van 13 februari 2019 (zie colofon).

omrijdtijd bedraagt niet meer dan 10
minuten. Bij een afgesloten toerit, wordt
het verkeer door middel van een tekstwagen via de rijksweg teruggestuurd
naar de voorgaande aansluiting, om aldaar te keren en de weg te vervolgen.
De omrijdtijd bedraagt niet meer dan 10
minuten.

Prettig wonen in een buurt
die er netjes uitziet? U bent
de ogen en oren van de buurt.
Dus, is een lantaarnpaal kapot? Liggen tegels scheef of is
een afvalbak veel te vol?
U kunt dit 24 uur per dag via
www.nunspeet.nl/ietsmelden
doorgeven en volgen hoe de
gemeente met de afhandeling van die melding omgaat.

Vergunningen
Evenementenvergunningen
Aanvragen evenementenvergunning
Nunspeet
-B
 loemhofweg 99, betreft het houden
van open dagen van MSV de Drijfstang,
kenmerk HZ 2019-0249, ontvangstdatum 31-01-2019;
-M
 arktplein, opening meimaand fietsmaand op 3 mei 2019, kenmerk HZ
2019-0236, ont-vangstdatum 31-012019.

Verleende vergunningen:
Nunspeet
- Groenelaantje 25, voor de uitoefening
van het horecabedrijf Camping De Vossenberg, kenmerk HZ 2018-2351, verzenddatum 7 februari 2019.
Bezwaar is mogelijk bij de burgemeester
(zie colofon).
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met het KCC via doorkiesnummer (0341) 25 99 11.

Verkeer

Afsluitingen op/afrit A28
In opdracht van Rijkswaterstaat worden
onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd
aan het rijkswegennet. Daartoe zullen
enkele af- en toeritten kortdurend (korter dan 1 uur) worden afgesloten.
Datum, tijd en locatie: de onderstaande
toe- en afritten worden voor de duur
van maximaal één uur opeenvolgend
afgesloten.
Tussen 18/2 21:00 en 19/2 05:00 uur
A28 richting zuiden:
Afrit Ermelo [N303] 12, Toerit Ermelo
[N303] 12, Toerit Harderwijk [N302] 13
Tussen 21/2 22:00 uur en 22/2 05:00 uur
A28 richting noorden
Afrit Elspeet [N310] 14, Toerit Elspeet
[N310] 14.
Omleiding: bij een afgesloten afrit,
wordt het verkeer door middel van een
tekstwagen doorgestuurd om bij de
eerstvolgende aansluiting te keren. De

Burgemeester en wethouders van de
gemeente Nunspeet maken bekend
dat zij van onderstaand persoon de
woonadresgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) ambtshalve wijzigen naar woonadres ‘land onbekend’
per volgende datum:
8 januari 2019 vrouw Jarrah, B.
15-01-1997
Gevolgen van deze wijziging in de BRP
Een eventuele ambtshalve woonadreswijziging naar ‘land onbekend’ in de
BRP kan tot gevolg hebben dat u geen
paspoort, ID-kaart, rijbewijs, uittreksels of dergelijke kunt aanvragen. Ook
huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag
of een andere vorm van uitkering of
financiële ondersteuning kan worden
stopgezet. Daarnaast kan het gevolgen
hebben voor de opbouw van de AOW.
Het is belangrijk om op het juiste adres
ingeschreven te staan.
Ingevolge artikel 1.1, eerste lid, aanhef
en onder o, onder 1o, wordt in deze
wet en de daarop berustende bepalingen verstaan onder het woonadres:
het adres waar betrokkene woont,
waaronder begrepen het adres van
een woning die zich in een voertuig of
vaartuig bevindt, indien het voertuig
of vaartuig een vaste stand- of ligplaats
heeft, of, indien betrokkene op meer
dan één adres woont, het adres waar
hij naar redelijke verwachting gedurende een half jaar de meeste malen
zal overnachten.
Ingevolge artikel 2.20, eerste lid,
worden aan de aangifte van een
ingezetene die zijn adres heeft gewijzigd, gegevens betreffende het adres
ontleend, tenzij aannemelijk is dat de
gegevens onjuist zijn.

Voor inzage zie colofon.
Drank- en horecawetvergunningen

Ambtshalve wijziging
woonadres naar ‘land onbekend’

De gemeente Nunspeet werkt continu
aan het verbeteren van de dienstverlening. Vanaf 2019 sturen wij post ook
digitaal MijnOverheid Berichtenbox.
De Berichtenbox is uw persoonlijke brievenbus waarin u post van instanties kunt
ontvangen die u daarvoor toestemming
hebt gegeven. Het digitaal ontvangen
van uw post of aanslagbiljet gemeentelijke belastingen heeft veel voordelen.
Het is overzichtelijk en veilig; alleen u
kunt bij uw gegevens doordat u moet
inloggen met uw DigiD. Bovendien sparen we het milieu, doordat we minder
papier gebruiken.
Naast uw ontvangen post kunt u ook
inzien welke persoonlijke gegevens bekend zijn bij instanties, zoals bijvoorbeeld gegevens uit de Basisregistratie
Personen.
Aanmelden bij de Berichtenbox
Aanmelden doet u eenvoudig met uw
DigiD via mijn.overheid.nl. Nadat u zich
heeft aangemeld kunt u direct gebruikmaken van de Berichtenbox en kunt u
aangeven van welke instanties u voortaan uw post digitaal wilt ontvangen.
Door bij aanmelding uw e-mailadres op
te geven kunt u automatisch meldingen
ontvangen wanneer er nieuwe berichten voor u klaarstaan.

Volg de gemeente
Nunspeet op social
media
www.twitter.com/
gem_nunspeet
www.facebook.com/
gemeentenunspeet

Ingevolge artikel 2.21, eerste lid,
worden aan de aangifte van vertrek
van de ingezetene die naar redelijke
verwachting gedurende een jaar ten
minste twee derde van de tijd buiten
Nederland zal verblijven, gegevens betreffende het vertrek uit Nederland en
het volgende verblijf buiten Nederland
ontleend.
Ingevolge artikel 2.22, eerste lid,
draagt, indien een ingezetene niet kan
worden bereikt, van hem geen aangifte
van wijziging van zijn adres of van vertrek is ontvangen als bedoeld in artikel
2.20, eerste lid, of 2.21, eerste lid, en
na gedegen onderzoek geen gegevens
over hem kunnen worden achterhaald
betreffende het verblijf in Nederland,
het vertrek uit Nederland noch het
volgende verblijf buiten Nederland,
het college van burgemeester en wethouders van de bijhoudingsgemeente
ambtshalve zorg voor de opneming
van het gegeven van het vertrek van
de ingezetene uit Nederland.
Ingevolge artikel 2.39, eerste lid, doet
de ingezetene die zijn adres wijzigt
hiervan schriftelijk aangifte bij het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente waar hij zijn nieuwe
adres heeft.
Ingevolge artikel 2.43, eerste lid,
doet de ingezetene die naar redelijke
verwachting gedurende een jaar ten
minste twee derde van de tijd buiten
Nederland zal verblijven, bij het college van burgemeester en wethouders
van de bijhoudingsgemeente voor
zijn vertrek uit Nederland schriftelijk
aangifte van vertrek.
Bezwaar
Tegen dit besluit kunt u binnen zes
weken na de dag van verzending
een bezwaarschrift bij ons indienen.
Dit kunt u schriftelijk of elektronisch
(via formulier op de website www.
nunspeet.nl) doen. Het bezwaarschrift
moet in ieder geval uw naam, adres,
dagtekening, een omschrijving van
het besluit en de gronden van het
bezwaar bevatten. Het indienen van
een bezwaar schorst niet automatisch
de werking van een besluit.
Als u of een derde belanghebbende
bezwaar heeft gemaakt en u kunt niet
wachten op de beslissing hierop, kunt
u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland,
Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030,
6800 EM Arnhem, telefoonnummer
088 3612000. Hiervoor zijn griffierechten verschuldigd.
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BCT Architecten gaat Da Costa Elspeet ontwerpen

Als bedrijf investeren in
zonne-energie?

BCT Architecten gaat de nieuwe Da Costaschool en gymzaal in Elspeet ontwerpen. In december 2018 hebben de geselecteerde architectenbureaus hun visie
op de opgave en het schetsontwerp gepresenteerd aan de voor de aanbesteding
ingestelde beoordelingscommissie bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeente Nunspeet, CNS (het bevoegd gezag van de basisschool) en de Da Costaschool Elspeet. Op basis van de presentaties en de daarop volgende beoordeling
van de inschrijvingen door de leden van de beoordelingscommissie, is BCT Architecten te Enschede als eerste naar voren gekomen.

Profiteer dan nu van de financiële
voordelen en SDE+ subsidie.
Met uw bedrijf kunt u flink op uw
energiekosten besparen wanneer u
zelf zo veel mogelijk energie duurzaam opwekt. U verdient zelfs geld
door de opgewekte energie terug te
leveren aan het net!

De gemeenteraad heeft in maart 2017 het Strategisch Huisvestingsplan onderwijs
(SHP) vastgesteld. Hierin heeft de raad zijn ambities vastgelegd ten aanzien van
de onderwijshuisvesting in de gemeente. Eén onderdeel van dit plan omvat de
vernieuwing van onderwijshuisvesting in Elspeet.
Het schoolgebouw van de Boaz-Jachin wordt gerenoveerd, de Da Costa krijgt
nieuwbouw op hun huidige locatie. Op deze locatie staat ook de gymzaal van Elspeet. Deze gymzaal is verouderd en dient gerenoveerd of vervangen te worden.
Gezien de nieuwbouwontwikkeling van de school en de hoge renovatiekosten (inclusief verduurzaming) heeft het college besloten voor de gymzaal te kiezen voor
nieuwbouw in een integrale ontwikkeling met de school.

De gemeente Nunspeet onderzoekt
de mogelijkheid om de lokaal geproduceerde stroom ook lokaal te benutten, zodat het nog beter rendeert. Op
die manier investeren we samen in
een duurzame samenleving.

Naar verwachting zal de bouw van de school en de gymzaal in het najaar 2019
starten, ingebruikname wordt verwacht in het najaar 2020. De oude gebouwen
op de locatie van de Da Costa (school en gymzaal) zullen dan worden gesloopt.
Wethouder Leen Van der Maas is blij met deze stap: “Alle inzet is erop gericht om na
de zomervakantie 2020 het nieuwe schooljaar te starten in een prachtig nieuw schoolgebouw”, aldus de wethouder.

Vragen over WOZ?

Hebt u vragen over uw WOZ-beschikking of uw aanslag(en) bel dan met telefoonnummer 0341 25 99 11 of mail naar wozinfo@nunspeet.nl of kijk op
www.nunspeet.nl/belastingen. Wij willen u graag uitleg geven.

Inloopmomenten

Op woensdagavond 20 februari 2019 van 16:30 tot 19:30 uur en woensdagmiddag 13 februari 2019 van 13:30 tot 16:30 uur zijn er speciale inloopmomenten in het gemeentehuis voor vragen over gemeentelijke belastingen.
Tijdens deze inloopmomenten zijn er eveneens taxateurs aanwezig waarbij u met uw vragen over de WOZ-waarde van uw woning of niet-woning
terecht kunt. Denkt u er dan aan dat u een geldig legitimatiebewijs mee
neemt.

Werkzaamheden Brink Elspeet
In 2018 is De Brink in Elspeet heringericht. Diverse werkzaamheden zijn uitgevoerd,
waaronder het aanbrengen van een nieuw regenwaterriool, lijngoten, bestrating en
straatmeubilair.
Geconstateerd is dat een aantal lijngoten gebreken vertonen. Deze lijngoten moeten vervangen worden. Tegelijkertijd wordt op bepaalde plekken het straatwerk
nagelopen. Dit wordt gedaan in de periode van 4 maart t/m 5 april 2019. Er wordt
gewerkt in fasen om de overlast zoveel mogelijk te beperken.
Fasering van de werkzaamheden
Fase 1A De Brink (vanaf Huize Hanna tot aan de Uddelerweg)
Periode vanaf 4 maart t/m 13 maart 2019
Fase 1 Apeldoornseweg en Binnenweg
Periode vanaf 13 maart t/m 18 maart 2019
Fase 2 Vierhouterweg
Periode van 18 maart t/m 5 april 2019
Voor deze periode wordt een omleidingsroute ingesteld voor het doorgaand verkeer naar Vierhouten via de Nunspeterweg/ N310.

Bent u lid van een Vereniging van Eigenaren (VvE)? En wilt u
verduurzamen? Kom naar de informatieavond energiebesparing voor VvE's)!
De gemeenten Nunspeet, Ermelo, Harderwijk en Putten organiseren samen met
Veluwe Duurzaam en het VvE Energieloket Gelderland een informatiebijeenkomst over energie besparen voor Verenigingen van Eigenaren (VvE’s). Wij nodigen u van harte uit voor deze informatiebijeenkomst. Het is vaak lastig om met
elkaar te bepalen waar te beginnen met verduurzaming. Op deze avond krijgt u
tips over hoe u samen aan de slag kan gaan.
Wanneer en waar?
De informatieavond vindt plaats op woensdag 13 februari 2019 van 19:00 tot
21:00 bij Bouw & Infra Park, Ceintuurbaan 2 in Harderwijk. U bent welkom vanaf
18:45. Aan het eind van de informatieavond is gelegenheid om iets te drinken en
extra informatie in te winnen.
Voor wie?
Voor iedereen in de gemeenten Nunspeet, Ermelo, Harderwijk of Putten die eigenaar is van een appartement en lid is van een Vereniging van Eigenaren . De
bijeenkomst is extra interessant voor bewoners van appartementsgebouwen die
vóór 1990 zijn gebouwd en uit tien of meer woningen bestaan.
De provincie Gelderland biedt extra ondersteuning aan VvE’s die overwegen hun
gebouw ingrijpend te verduurzamen naar ‘Nul op de Meter’ ineens, of in stappen.
Waar gaat het over?
De bijeenkomst geeft praktische informatie over energiebesparing voor VvE’s:
• Welke mogelijkheden zijn er om gezamenlijk energie te besparen of op te wekken en wat doet dat met uw individueel wooncomfort en energierekening?
• Hoe komt een VvE aan financiering en hoe krijg ik mijn buren mee?
• Speciale aandacht is er voor VvE’s die naar ‘Nul op de Meter’ willen gaan. Dit
betekent, kort gezegd, dat na een grondige renovatie het energieverbruik gemiddeld op nul uitkomt doordat er evenveel energie wordt opgewekt als er
wordt verbruikt. Uw gebouw moet daar wel geschikt voor zijn. Het VvE Energieloket helpt u graag om dit met u uit te zoeken.
• Tijdens de avond wordt, naast Duurzaam Onderhoud en Zonnepanelen, ook
aandacht besteed aan de VvE-scan. Hierbij wordt gekeken welke stappen een
VvE kan zetten om naar ‘Nul op de Meter’ te gaan. De subsidie voor deze scan
is beschikbaar voor VvE’s die bestaan uit ten minste tien appartementen, gebouwd en opgeleverd voor 1990 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Wat doet het VvE Energieloket Gelderland?
Het VvE Energieloket Gelderland is sinds oktober 2017 de vraagbaak voor Gelderse VvE’s. Zij informeert over en biedt hulp bij de volgende zaken:
• Alle mogelijkheden voor een VvE om te verduurzamen;
• Subsidies en leningen die hiervoor beschikbaar zijn;
• Daarnaast biedt zij hulp bij subsidieaanvragen (bijv. voor de genoemde VvEscan), organiseert het loket bijeenkomsten door de hele provincie en verwijst
zij door naar diverse partijen.

De lijnbusdiensten rijden in de periode van 18 maart t/m 5 april 2019 via de omleidingsroute via de Zeisweg-Ploegweg-Gerstweg richting Vierhouten. De ambulante
handel/ marktkramen staan gedurende de hele periode, van 4 maart t/m 5 april
2019 op de parkeerplaats bij het museum op de hoek Nunspeterweg-Staverdenseweg.

Aanmelden
Wilt u de avond bijwonen, meld u dan aan via het formulier op www.veluweduurzaam.nl/vves/aanmelden.
Let op: er zijn maximaal 100 plaatsen beschikbaar, dus meld u op tijd aan.

Op de website pagina www.nunspeet.nl/debrink zijn de faseringen, inclusief
omleidingsroute voor fase 2, aangegeven. Mochten er nog vragen zijn tijdens de
werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder de heer H.
van Ommen (0341-259 911).

Meer informatie
Voor meer informatie over het VvE Energieloket Gelderland:
Bart van de Velde en Annabel van Zante
T: 085 – 060 89 39
E: info@vve-energieloket.nl
W: www.vve-energieloket.nl

ww.nunspeet.nl

U bent van harte welkom op de informatieavond en neem vooral uw buren mee
op 13 februari!

Daarnaast ontvangt u van het Rijk 15
jaar lang subsidie over het geproduceerde vermogen (SDE+). Dit najaar
kunt u nog profiteren van de gunstige
voorwaarden. Het aanvragen van
deze subsidie is echter niet eenvoudig. Wij bieden u aan om deze subsidie voor u in te dienen. Zelf investeren
is niet vereist.
Ons aanbod
De gemeente Nunspeet en het innovatiecentrum Groene Economie
Noord-Veluwe (IGEV) organiseren in
februari en maart 2 dagen, waar u
op persoonlijke afspraak geheel vrijblijvend een quick-scan kan laten uitvoeren en in 30 minuten inzicht krijgt
in uw rendement. Zo weet u direct
of zonnepanelen voor u interessant
zijn, wat de aanwezigheid van asbest
betekent en we bespreken de mogelijkheden wanneer u niet zelf wilt financieren.
De gemeente Nunspeet neemt de
kosten voor deze begeleiding en aanvraag voor haar rekening.
Aanvraag
Op dinsdag 26 februari en woensdag
6 maart oktober zijn wij aanwezig in
de Veluvine in Nunspeet om u persoonlijk te woord te staan.
Heeft u belangstelling en wilt u graag
gebruik maken van dit aanbod?
Maak dan een afspraak met de deskundigen van IGEV via www.nunspeetleeftnatuurlijk.nl/quickscan .
Tijdens het gesprek bespreken wij
aan de hand van uw gegevens de mogelijkheden en verzorgen wij op uw
verzoek de aanvraag van de SDE+ subsidie. In het overzicht hieronder staat
wat voor een goed inzicht aanvullend
nodig is:
- het aansluitvermogen van uw huidige elektriciteitsaansluiting;
- het jaarlijkse elektriciteitsverbruik;
- indien beschikbaar tekeningen en
aangezicht-foto’s van het dak (google maps)
Kijkt u voor meer inhoudelijke informatie op www.nunspeetleeftnatuurlijk.nl/quickscan of neem contact op
met Vincent Smeele via vsmeele@
IGEV.nl.

