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1. Inleiding
De gemeenteraad van Lochem heeft op 3 september 2018 de Woonvisie Lochem 2018-2025
vastgesteld. Met die woonvisie geeft de gemeente op hoofdlijnen haar woonbeleid weer. In deze
kernvisie wonen Epse & Joppe gaan we dieper in op de woonopgaven voor beide kernen.

Figuur 1: Ligging studiegebied

1.1

Doel kernvisie wonen en opbouw

De gemeente Lochem realiseert zich dat de kracht van de kernen zit in het ‘noaberschap’.
Ondernemingszin en de betrokkenheid bij de leefbaarheid van de kernen zijn belangrijk. Vanuit
wonen kan hieraan een bijdrage worden geleverd door gerichte toevoeging van woningen. De
woningbehoefte is groot en bewoners uit de kernen geven aan graag in de eigen kern te willen
wonen. De gemeente wil graag in gesprek blijven met de bewoners over de woningbouwopgave in
de kernen. Gerichte toevoegingen kunnen een belangrijke bijdrage leveren, vooral waar het gaat om
het voorzien in de woonbehoefte van de eigen bewoners.
De kernvisie wonen Epse en Joppe vormt een uitwerking van de genoemde woonvisie. De
uitgangspunten uit de woonvisie blijven van kracht. Maar de veranderende woningmarkt vraagt om
een actualisatie van woningaantallen.
Doel van de kernvisie is om per kern helderheid te geven over de opgaven op het gebied van wonen.
Hoe bereiken we een woonaanbod dat aansluit bij de behoefte van de gemeente Lochem en in dit
geval voor de kern Epse en Joppe?
Het gaat om de nieuwbouwopgave, zowel in aantallen woningen als in woningtypen.
We benoemen de locaties die in aanmerking kunnen komen voor woningbouw.
Ook gaat het om vaststellen van de minimale benodigde voorraad aan sociale huurwoningen.
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De kernvisie wonen beperkt zich tot het thema wonen en de kernen, met direct omliggende
gronden. Het concept geeft een eerste aanzet en benoemt de mogelijkheden voor toekomstige
woningbouw. In aantallen, mogelijke locaties en voor welke doelgroep. Er is ruimte voor wijzigingen,
aanpassingen en aanvullingen. In het bijzonder kan de participatie leiden tot andere keuzen. Zie ook
navolgende paragraaf.
De kernvisie heeft betrekking op de kern Epse en Joppe en de direct aangrenzende gronden. Een visie
op wonen in het buitengebied valt buiten het bereik van deze kernvisie wonen. In de op te stellen
omgevingsvisie voor de gehele gemeente Lochem komt het thema wonen in het buitengebied aan de
orde.
Opbouw
In hoofdstuk 2 is een korte ruimtelijke analyse van Epse en Joppe opgenomen. De resultaten worden
gebruikt voor het aanwijzen van een zoekzone voor woningbouwmogelijkheden, die in hoofdstuk 5
wordt beschreven. De zoekzone woningbouw is naast de ruimtelijke overwegingen, ook gebaseerd
op bevolkingsaantallen; de groei en/of afname van de bevolking in de kern Epse en Joppe. Deze is
opgenomen in hoofdstuk 3.
In hoofdstuk 4 wordt inzicht gegeven in de verwachte woningbehoefte. Op basis van regionale
woningmarktonderzoeken en analyses. Maar ook op basis van de lokale situatie in Epse.
In hoofdstuk 5 worden de zoekzones voor woningbouw gepresenteerd. Binnen de zoekzones wordt
een keuze gemaakt voor nieuwe woningbouwlocaties tot 2030 en voor welke doelgroepen gebouwd
kan worden.

1.2

Participatie en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht - Awb

Participatie
De kernvisie wonen wordt in samenspraak met de burgers van Epse en Joppe tot stand gebracht.
Dit eerste concept van juni 2021 vormt een eerste aanzet. Het heeft nog niet een formele status,
maar doet slechts voorstellen. Zowel in aantal te bouwen woningen, maar ook voor locaties,
doelgroep en sturingsmogelijkheden.
In eerste instantie wordt het concept van de kernvisie besproken met de Dorpsraad Epse en Joppe.
Daarna zal het concept worden aangepast tot een voorontwerp kernvisie wonen. Ook dan is er géén
sprake van een eindversie. Burgers wordt nadrukkelijk gevraagd mee te denken met de verschillende
voorstellen, opgenomen in het voorontwerp. Dit gebeurt in een participatietraject dat naar
verwachting in augustus 2021 plaats zal vinden.
De opmerkingen die worden gemaakt in de participatie worden verwerkt tot een ontwerp kernvisie
wonen. Pas in die fase is er sprake van een formeel voorstel vanuit de gemeente voor de
toekomstige woningbouw, in aantal, type en locatie.
Afdeling 3.4 van de Awb
De kernvisie wonen Epse en Joppe doorloopt, zoals hiervoor vermeld, het participatietraject. De
inbreng vanuit burgers en belanghebbenden in het participatietraject wordt verwerkt.
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De gemeenteraad stelt daarna de kernvisie wonen vast. De raad bereid de visie voor met toepassing
van afdeling 3.4 van de Awb. Dat betekent dat de visie eerst in ontwerp wordt gepubliceerd en dat
belanghebbenden daar een zienswijzen op in kunnen dienen.
Vervolgens weegt de gemeenteraad alle zienswijzen en stelt op basis daarvan de kernvisie wonen
vast. Tegen de kernvisie kan geen beroep worden ingesteld. Dat kan pas bij de uitvoering van het
beleid uit de visie. Dat is bij een procedure voor een nieuw bestemmingsplan of bij een besluit op
een aanvraag omgevingsvergunning.
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2. Karakterisering Epse en Joppe
2.1 Historie en ruimtelijke structuur Epse & Joppe
Historie en ruimtelijke structuur Epse
De ontstaansgeschiedenis van Epse wordt in sterke mate bepaald door de Epser Enk als belangrijk
agrarisch gebied, de weg ZutphenDeventer (globaal gelegen op het
huidige tracé van de provinciale
weg) en de voormalige Grindweg
(de huidige Lochemseweg). De
eerste bebouwing in Epse werd
gerealiseerd rond de aansluiting van
de Grindweg op de weg ZutphenDeventer, ten noorden van de Epser
Enk. Landgoed 't Hassink lag ten
zuiden van deze enk, op de
overgang naar het beekdal van de
Dommerbeek. Hoewel het grootste
deel van de hoofdstructuur van Epse
in feite al in 1850 aanwezig was,
werd de oost-westoriëntatie van het
gebied in 1940 nog versterkt door
het verleggen van de Schipbeek en
de aansluiting van de Dortherbeek
hierop. De aanleg van de spoorlijn
Zutphen-Deventer brengt in deze
Figuur 2. Situatie achtereenvolgens van links naar rechts
tijd een sterk richtingsaccent aan.
1900,1925,1950,1975,2000 en 2020 (bron: www.Topotijdreis.nl)
De spoorlijn doorsnijdt namelijk de
bestaande wegenstructuur en de
beekdalen en zorgt voor een zekere isolatie van het dorp ten opzichte van het oostelijke gebied. In
deze periode is ook líntbebouwing ontstaan langs zowel de weg Zutphen-Deventer als de
Lochemseweg. De Epser Enk blijft vrij van bebouwing.
In de naoorlogse periode vallen vooral de woonuitbreidingen op. Door het toevoegen van compacte
woonbuurten wordt het oostelijke deel van de lintbebouwíng aanzienlijk verzwaard. De vorm die
daarbij is gekozen geeft een duidelijke begrenzing tussen het dorpslichaam en het omringende
landschap. Door de bebouwing aan Het Wansink wordt de noordzijde van de enk enigszins aangetast.
Aan de noordoostzijde van de enk worden sportvelden aangelegd. Landgoed 't Hassink blijft
onaangetast. Het bosgebied ten noorden van de Lochemseweg wordt in bezit genomen door ruim
opgezette woonbebouwing (het Epser Bos). De beekdalen blijven vrij van ontwikkelingen.
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Historie en ruimtelijke structuur Joppe

Figuur 3.

Historische ontwikkeling Joppe.
Van links naar rechts resp 1850, 1900, 1950 en 2020. Bron; www.Topotijdreis.nl

De ontstaansgeschiedenis van Joppe hangt nauw samen met het landgoed Joppe. Het landgoed
dateert uit de 16de eeuw. Oorspronkelijk waren hier boeren gevestigd. Het huidige kasteel werd
rond 1740 gebouwd als buitenverblijf voor Deventer burgemeestersfamilies. Sinds het begin van de
19de eeuw wordt het permanent bewoond. De bewoners van het landgoed hebben grote invloed op
de ontstaansgeschiedenis van Joppe. De familie van Hövell tot Westerflier trok bijvoorbeeld roomskatholiek personeel en pachters aan. Rond de kerk ontstond zo in een vrijwel geheel protestantse
omgeving een rooms-katholieke enclave.
De aansluiting, in 1865, op de spoorlijn tussen Arnhem en Leeuwarden betekende een belangrijke
ontsluiting van het gebied rond Gorssel. Rond 1865 kreeg Joppe een eigen treinstation omdat de
eigenaar van "Huize 't Joppe" alleen een spoorlijn over zijn land wilde gedogen indien deze vlak langs
zijn landhuis in Joppe zou lopen. Dit verklaart dan ook de vreemde knik in het spoortracé tussen
Zutphen en Deventer nabij Joppe. Station Joppe werd niet veel later hernoemd naar de veel grotere
plaats Gorssel en werd in 1938 gesloten.
Ook de bouw van de katholieke Onze Lieve Vrouwe kerk in het dorp komt op conto van de familie.
De Rooms-Katholieke kerk Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming is gebouwd in 1867 op verzoek van
Frans Ernest Alexander van Hövell tot Westerflier, de toenmalige eigenaar van Kasteel ’t Joppe. De
parochie is destijds afgesplitst van die van Gorssel.
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Met het treinstation en de bouw van de kerk ontstond het begin van een bescheiden straatdorp.

2.2

Stedenbouwkundige structuur Epse en Joppe

Epse
Epse is gelegen ten zuiden van de A1 en ten oosten van de provinciale weg tussen Zutphen en
Deventer. De Lochemseweg vormt tegenwoordig de hoofdader van het dorp. Langs deze weg
bevinden zich, naast gevarieerde woonbebouwing, ook de verspreid liggende dorpsvoorzieningen en
enkele kleinschalige bedrijven.
Ten zuiden van de dorpskern aan de Lochemseweg is de buurt Het Wansink gelegen. De buurt wordt
gekenmerkt door gevarieerde bebouwing. Aan de westzijde van Het Wansink is sprake van een
duidelijke grens tussen het stedelijk en landelijk gebied, hoewel de aanwezige beplanting de
overgang minder hard maakt.
Ten westen van Het Wansink ligt de Epser Enk, dit is een waardevol gebied. Het Wansink sluit aan de
zuidzijde aan op een sportcomplex.
Aan de noordzijde van Epse ligt de nieuwbouwbuurt Waterdijk. Dit woongebied wordt gekenmerkt
door een open structuur naar het buitengebied.
Het gebied ten zuiden van de Dortherweg is relatief klein van schaal en niet bijzonder waardevol.
Het oostelíjke deel van Epse, het Epser Bos, is grotendeels in gebruik als "woonbos", waarin op riante
kavels villa's zijn gesitueerd. De inrichting van de openbare ruimte ter plaatse is beperkt gezien de
lage dichtheid en het bosachtige karakter van het gebied. Zo is veelal sprake van onverharde wegen.
De meest recente uitbreiding van Epse, Waterdijk, is gerealiseerd ten noorden van de bestaande
dorpsbebouwing, aansluitend aan de Dortherweg. Waterdijk is een ruim opgezette buurt met veelal
vrijstaande en dubbele woningen.
De ‘entree’ van Epse, vanaf de N348 is opvallend, met het restaurant de Pessink en het autobedrijf.
De sluiting van het restaurant, de verpaupering van de noordelijk gelegen bebouwing (voormalig
restaurant ‘de Smid) en de voornoemde bedrijfsfunctie geeft een rommelig en weinig aantrekkelijk
beeld van het dorp. Een beeld dat niet in overeenstemming is met de woonkwaliteiten en opzet van
het dorp.
Joppe
Kenmerkend aan Joppe is de lintbebouwing in een groene setting. Het dorp is bescheiden in omvang
en voorzieningen.
Conclusies
Uit voorgaande analyse kunnen een aantal karakteristieken worden gedestilleerd.
Joppe vormt een bescheiden dorp in een mooie groene setting. De groene stedenbouwkundige
setting, het landgoed en de omringende bosgebieden met een hoge natuurwaarde vormen ook de
reden dat in het dorp niet wordt voorzien in nieuwe uitbreidingsgebieden. Wel zijn in de bestaande
stedenbouwkundige structuur een enkele inbreiding en transformatie mogelijk. Dit met in acht
neming van de bestaande kernkwaliteit.
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Ook Epse heeft een aantal belangrijke kernkwaliteiten. Met name de landschappelijke elementen als
de Epser Enk, de beekdalen ten noorden en zuiden van Epse en de IJssel worden positief
gewaardeerd en dragen bij aan de kwaliteit van het dorp. Ook de bosrijke omgeving van voormalig
landgoed 't Hassink wordt positief gewaardeerd, alsmede het oostelijke deel van Epse, het Epser Bos.
Ook voor de kern Epse geldt dat uitbreidingsgebieden, waarin aanspraak gemaakt moet worden op
deze gebieden niet de voorkeur hebben.
Binnen de bebouwingsstructuur van Epse zijn wel inbreidingsmogelijkheden aanwezig.
Transformatiemogelijkheden naar andere functies, waaronder wonen, liggen met name in het
entreegebied langs de N348.
Figuur 4 en 5 toevoegen

2.3

Samen leven

Epse ligt dicht bij de gemeente en stad Deventer. Epse heeft een dorpse sfeer en kent een groene
setting, met rond het dorp aantrekkelijke groengebieden. De kern Epse heeft een dorpse sfeer en
kent geen regionale functie.
Het dorpshuis van Epse en Joppe, dat in 2015 is geopend, vormt het centrale ontmoetingspunt in het
dorp. Met de sluiting van de supermarkt en de horeca in het dorp is het dorpshuis het culturele
middelpunt. Zowel Joppe als Epse hebben een basisschool die een belangrijke onderwijsfunctie
vervult voor de kernen en het omliggende buitengebied.
Voor recreatieve voorzieningen zoals het zwembad wordt
gebruik gemaakt van de voorzieningen in Gorssel.

2.4

Dorpsplan Epse & Joppe 2018-2022

Het dorpsplan is opgebouwd rond een aantal thema’s.
Het thema voorzieningen vormt een belangrijk onderdeel.
Het vertrek van een aantal basisvoorzieningen uit het dorp
in de afgelopen jaren is een belangrijk aandachtspunt.
Beide kernen blijven zich inzetten voor voorzieningen in
het dorp waaraan behoefte is. Een buurtsuper zou een
grote ‘plus’ kunnen vormen voor het dorp en/of een
minimarkt. Een andere belangrijke wens, opgenomen in
het dorpsplan, is een snelle internetvoorziening via
glasvezel. Vooral in het buitengebied. Inmiddels is deze
gerealiseerd.
Het thema recreatie en natuur wordt gezien als belangrijke pijler voor de kwaliteit van de kernen.
Meer en beter onderhoud, aan bijvoorbeeld de zandwegen, kan dit nog verder verbeteren.
Wandelen en educatie daaromheen idem. Ook het realiseren van een (dorps)plein met een terras bij
Wansinkhof in combinatie met een 30 km-zone vormt een diepe wens van het dorp.
Een thema, dat ook in deze kernvisie wonen centraal staat, vormt ‘goed wonen voor jong en oud’.
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Een goed woningaanbod, een goede uitstraling van de dorpen (ruimtelijke kwaliteit) én geen of in
ieder geval minder overlast in de directe woonomgeving van Epse en Joppe staan daarin centraal.
Veiligheid en verkeer vormt eveneens een belangrijk thema waarin verbeteringen nodig en mogelijk
zijn. Verkeer raakt ons immers allemaal, zo is vermeld in het dorpsplan. Een 30-km zone in Epse
wordt daarin als belangrijk actiepunt gezien.
Tot slot wordt het thema ‘cultuur’ uitgewerkt in het dorpsplan. Epse en Joppe streven naar meer
samenwerking tussen de verenigingen en streven naar een schakelfunctie op cultureel gebied tussen
Lochem, Deventer en Zutphen.
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3.

Bevolkingsgegevens en woningbehoefte

3.1 Ontwikkeling bevolking
Per 1 januari 2021 tellen Epse & Joppe1 2.498 inwoners. Van alle inwoners in de gemeente Lochem,
woont 7,3% in Epse & Joppe. In de figuur is de bevolkingsontwikkeling weergegeven. De groei sinds
2015 bedroeg zo’n 10%, na de daling van de bevolking in de periode vóór 2015. Dit komt zeer
waarschijnlijk door de toename van het aantal woningen door een aantal woningbouwprojecten in
Epse, waaronder plan Waterdijk.

Epse & Joppe volgens CBS indeling. Links; kern, midden; verspreide huizen Epse, rechts; verspreide huizen
Joppe

Ontwikkeling totaal aantal inwoners Epse &
Joppe (per 1 januari)
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2500
2450
2400
2350
2300
2250
2200
2150
2100
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Figuur 6: Bevolkingsontwikkeling Epse & Joppe (Bron Gemeente Lochem)

Ondanks toevoeging van nieuwe eengezinswoningen in de afgelopen decennia is sprake van een
toenemende groep ouderen. In 2010 bedroeg het percentage inwoners ouder dan 65 jaar 21,7%, in
2020 was dit gegroeid tot 25,7%.

1

Epse & Joppe komt overeen met de buurten volgens de CBS-wijk en buurtindeling: Epse (buurt 2620402),
verspreide huizen Joppe (02620406) en verspreide huizen Epse (2620408).
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Naast de vergrijzing zien we in de gemeente Lochem de huishoudengrootte verder afnemen en het
aantal eenpersoonshuishoudens toenemen. Dat betekent dat sowieso al meer woningen nodig zijn
om hetzelfde aantal mensen te huisvesten.

3.2

Bevolkingsopbouw

Epse & Joppe
In de leeftijdsopbouw van de bevolking van Epse & Joppe zien we een over het algemeen ouder
wordende bevolking. Dat geldt voor de hele gemeente Lochem. Bijna de helft van de inwoners
(49,2%) is 50-plusser, terwijl dat in 2010 nog voor 46,7% van de mensen gold. Daarmee ligt het
tempo van de vergrijzing lager dan gemiddeld in de gemeente. Het aandeel 65-plussers bedraagt in
Epse & Joppe 25,6%, in de gemeente Lochem 26,6% en in Nederland als geheel 19,5%. Epse & Joppe
is qua leeftijdsopbouw daarmee wat jonger dan gemiddeld in de gemeente.
Wel is de groep 0-18 jarigen in de periode 2010-2020 afgenomen. Verder zijn de veranderingen vrij
beperkt, maar er is een duidelijk verschil tussen de periode 2010-2015 en de laatste vijf jaar. De

Ontwikkeling inwonertal Epse & Joppe per
leeftijdscategorie
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100
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Figuur 7. Ontwikkeling leeftijdsopbouw bevolking Epse & Joppe periode 2010-2020 (Bron
Gemeente Lochem, Postcodegebied 7245)

groep 31-50 jarigen en 0-18 jarigen is sinds 2015 gegroeid na een aanvankelijke krimp. En de groep
66-75 jarigen neemt in aantal in de laatste jaren juist af, na een groei in de jaren daarvoor.
Onder Epse & Joppe verstaan we de kern Epse en de verspreide huizen in Joppe en Epse volgens de
eerder genoemde CBS-wijk en buurtindeling. Bijna twee derde van de inwoners van Epse & Joppe
(64%) woont in de kern Epse, met in 2020 1.590 inwoners. Het buitengebied van Epse telt 460
inwoners en de verspreide huizen Joppe, waar het CBS geen kern heeft onderscheiden, 425
inwoners.
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Tabel 1: Inwoners Epse naar buurt (Bron CBS2)
Buurt
Inwoners
Epse kern
1.590
Verspreide huizen Joppe
425
Verspreide huizen Epse
460
Totaal
2.475

Inwoners %
64%
17%
19%
100%

100%
90%
80%
70%

65+ jaar

60%

45-65 jaar

50%

25-45 jaar

40%

15-25 jaar

30%

0-15 jaar

20%
10%
0%
Kern Epse

Buitengebied Epse en Joppe

Figuur 8: Leeftijdsopbouw bevolking 2020. (Bron CBS)

De leeftijdsgroepen van 45 tot 65 jaar en van 65 jaar en ouder zijn in het buitengebied duidelijk
groter dan in de kern Epse. De leeftijdscategorie 25 tot 45 jaar is juist in de kern Epse aanzienlijk
groter: 22% versus 13%. Bij de twee jongste leeftijdsgroepen zijn de verschillen klein.

3.3

Vestigers en vertrekkers

Het aantal mensen dat vertrekt uit gemeente Lochem of zich vestigt bepaalt of sprake is van een
bevolkingsafname of –toename. Door de leeftijdsopbouw van Lochem, maar ook van de bevolking in
Epse en Joppe, komen meer mensen te overlijden dan geboren worden. Daardoor kent gemeente
Lochem een sterfteoverschot. Zonder instroom door migratie zou een bevolkingsafname te zien zijn
in plaats van de huidige groei van de bevolking.

2

Het CBS rondt de cijfers per buurt af op vijftallen, waardoor verschillen bij optelling kunnen ontstaan.
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Tabel 2: Bevolkingsontwikkeling in de gemeente Lochem (Bron CBS en gemeente Lochem)
2013

2014

2015

2016

2017

2018

33.308

33.248

33.244

33.333

33.545

33.574

Aantal geboorten

+241

+230

+248

+226

+215

+231

+230

+203

Aantal sterftes

-404

-373

-416

-373

-390

-382

-401

-442

Vestiging

+1.488

+1.572

+1.715

+1.877

+1.879

+1.811

+1.828 +1.976

Vertrek

-1.386

-1.433

-1.460

-1.521

-1.674

-1.646

-1.518 -1.510

Adm. correctie

+1

0

+2

+3

-1

+2

0

-

Ontwikkeling bevolking

-60

-4

+89

+212

+29

+16

+139

+ 227

Stand van de bevolking
per 31 december

33.248

33.244

33.333

33.545

33.574

33.590

Stand van de bevolking
per 1 januari

2019

2020

33.590 33.729

33.729 33.956

Epse & Joppe
Zoomen we in op Epse & Joppe dan zien we dat in de periode 2014 t/m medio 2019:
- 1.241 personen naar Epse & Joppe zijn verhuisd;
- waarvan minder dan een vijfde (19% ofwel 230 personen) zich hebben gevestigd in Epse &
Joppe vanuit de overige kernen en buitengebieden van de gemeente Lochem;
- een ruime meerderheid (76%) afkomstig was uit een andere gemeente;
- waarvan 467 personen (38%) afkomstig waren uit de grote gemeenten in de Stedendriehoek
(Deventer, Apeldoorn en Zutphen);
- waarvan 222 personen (18%) afkomstig waren uit de Randstad (dat wil zeggen: de provincies
Noord- of Zuid-Holland, Utrecht of Flevoland);
- waarvan 251 personen (20%) uit overige gemeenten in Nederland;
- en 71 inwoners (6%) vanuit het buitenland.
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Vestigers in Epse & Joppe naar herkomst
periode 2014 t/m medio 2019 (n=1.241)
71

230

Vanuit gemeente Lochem

251

Vanuit Stedendriehoek
Vanuit Randstad
Vanuit overige gemeenten

222

Vanuit buitenland

467

Figuur 9: Vestigers in Epse & Joppe naar herkomst

Het merendeel van de personen (76%) dat zich heeft gevestigd is jonger dan 50 jaar, ten tijde van de
verhuizing. 50 Jaar of ouder is dus 24% ofwel 304 personen. De grote uitzondering hierop vormen de
vestigers uit de (grote gemeenten in de) Stedendriehoek. Van deze groep was slechts 16% ouder dan
50 jaar. Bij de andere herkomstgebieden varieert het percentage 50-plussers van 27% tot 33%.

Aantal 50-plussers dat zich in Epse & Joppe heeft
gevestigd naar herkomst (n=304)
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Vanuit gemeente Lochem
Vanuit Stedendriehoek
Vanuit Randstad
Vanuit overige gemeenten
Vanuit buitenland

62

72
75
73

Figuur 10: Aantal 50-plus vestigers naar herkomst
Een meerderheid (52%) van de huishoudens die zich in Epse & Joppe hebben gevestigd, was een
eenpersoonshuishouden. Ook tweepersoonshuishoudens vormden een omvangrijke groep met 30%.
Tabel 3: Huishoudengrootte vestigers in Epse & Joppe
Type huishouden
eenpersoonshuishouden
2 persoonshuishouden
3 en meer persoonshuishouden
Totaal

Aantal
358
207
122
687

%
52%
30%
18%
100%
15

4.

Woningbehoefte en woningbouwlocaties

4.1

Woningbehoefte gemeente Lochem 2020-2030 en verder

Woonvisie Lochem 2018-2025
In de Woonvisie Lochem 2018-2025 is voor de gemeente een schatting gemaakt van de
woningbehoefte in de periode 2015-2030. De sterkste groei werd verwacht in de eerste vijf jaar.
Sinds 2015 is met ruim 500 nieuw gebouwde woningen3 daadwerkelijk een flinke stap gezet om aan
de behoefte te voldoen. Voor de periode na 2020 werden toen veel kleinere aantallen nodig geacht.
Cleantech regio en Lochem tot 2030
De indertijd (in 2017) gemaakte inschatting van kleinere behoeftes na 2020 lijkt nu achterhaald. De
Woonagenda van de Cleantech Regio is in 2020 geëvalueerd en herijkt. In december 2020 is de
conclusie getrokken dat de nieuwe voorspelling van de huishoudensgroei en daarmee de
woningbehoefte voor de regio duidelijk hoger is dan de voorspelling die in de regionale Woonagenda
2018 is gebruikt. Het gaat om meer dan 40% over een periode van tien jaar.
1.300 woningen gewenst
In de herijkte Woonagenda is rekening gehouden met het woningtekort per gemeente. Bovendien is
met Lochem (maar ook met Brummen, Heerde en Voorst) een maatwerkafspraak gemaakt. De
behoeftevoorspelling is op het niveau van kleine gemeenten namelijk niet altijd nauwkeurig. Per
saldo komt het gewenste aantal woningen voor de gemeente Lochem in de regionale Woonagenda
uit op 1.300: 600 woningen volgens PRIMOS4, 400 vanwege het inlopen van het woningtekort en 300
volgend uit de maatwerkafspraak5. Dit geldt voor de periode 2021-2030.
1.700 woningen plancapaciteit
Om tot het aantal van 1.300 woningen te komen is een overcapaciteit nodig om ook het gewenste
aantal woningen echt te bouwen. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft
daarover eind 2020 in een kamerbrief6 geschreven. Een planaantal van 130% is gewenst “om een
grotere zekerheid te krijgen dat de benodigde woningbouwproductie gehaald kan worden”. Met
extra planvoorraad kan vertraging van plannen en planuitval opgevangen worden. Voor de hele
gemeente gaan we uit van 30% meer woningen. Met deze extra buffer zal de gemeente
plancapaciteit moeten vinden voor een kleine 1.700 woningen.
De plannen die nu lopen
3

per saldo, dat wil zeggen het resultaat van toevoegingen en onttrekkingen aan de woningvoorraad.
Het PRIMOS model levert een prognose van bevolking en huishoudens per gemeente en daarbinnen naar wijk
en buurt, uitgesplitst naar geslacht en leeftijd, in een toekomstig jaar. De Primos prognose is op landelijk niveau
consistent met de Nationale CBS prognose. Het model is er op gericht om de landelijke totalen te verdelen naar
regio, gemeenten en daarbinnen naar wijk en buurt
5
“Bij Lochem is er een substantieel verschil tussen de woningbehoefteprognose tot 2030 van PRIMOS (ongeveer
600 woningen) en CBS prognose (ongeveer 1.200). We passen een correctie voor Lochem toe zodat de
bandbreedte op het gemiddelde van de PRIMOS en de CBS prognose uitkomt en de woningbehoefte in dezelfde
lijn groeit als gemiddeld in de regio.” (Uit de Evaluatie Woonagenda Cleantech Regio Bijlage 1)
6
Zie de Kamerbief voortgang versnelling woningbouw van 6 november 2020.
4
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In december 2020 is een lijst gemaakt van de bestaande plannen in de gemeente Lochem. Daarbij is
onderscheid gemaakt naar de fase waarin een plan zich bevindt. Die varieert van plannen in een
conceptfase tot plannen die al in uitvoering zijn. Sommige projecten zijn nog niet verder dan de een
eerste idee. Er is dan weleens met de gemeente gesproken, maar er is nog geen duidelijk plan
ingediend. We gebruiken de volgende indeling:
 hard plan: vastgesteld of onherroepelijk bestemmingsplan;
 zacht plan: concept plan ingediend of ontwerp bestemmingsplan;
 initiatief.
Tabel 5: Overzicht huidige plannen per kern naar fase, in aantallen
Aantal
Kern
Totaal
Fase
Epse & Joppe Gemeente Lochem
Hard plan
0
260
Zacht plan
7
294
Initiatief
10
145
Totaal
17
699
De tabel laat zien dat er in Lochem voor bijna 700 woningen een plan bestaat. Daarvan is meer dan
een derde (37%) een hard plan en 42% een zacht plan. Ruim één op de vijf plannen (21%) is nog niet
verder dan de initiatief-fase.
De opgave
Voor 700 woningen bestaat een plan. Om het aantal van 1.700 woningen plancapaciteit te bereiken,
moet dus nog voor 1.000 woningen ruimte worden gevonden. Een deel van deze nieuwe woningen
past binnen bestaand stedelijk gebied. Wij verwachten nog plannen voor 200 tot 300 woningen
binnen de kernen. Dan gaat het om plannen voor inbreiding of transformatie. Uit ervaring weten wij
dat zulke plannen jaarlijks gemiddeld tot 20-30 woningen betreffen. Dit aantal verdelen wij niet
onder in getallen voor de verschillende kernen.
Dit betekent een resterende opgave voor 700 tot 800 nieuwe woningen in de gemeente, tot en met
2030. Dit zijn de woningen buiten de bestaande bebouwingscontouren. De verdeling over de kernen
vindt plaats op basis van:
 al bestaande ideeën, voor zover nog niet als initiatiefplan opgenomen;
 bevolkingsontwikkelingen zoals vergrijzing, verhuizing;
 de marktsituatie;
 ruimtelijke mogelijkheden.

4.2

Woningbouwopgave Epse en Joppe

Voor Epse en Joppe is sprake van (per saldo) 84 nieuw gebouwde woningen in de periode 2015-2020,
waarbij sloop en andere onttrekkingen verwerkt zijn. Het merendeel daarvan is gerealiseerd in het
plan Waterdijk.
Tabel 6: Gerealiseerde woningen Epse & Joppe in de periode 2015-2020

17

Epse & Joppe
Realisatie 2015 t/m 2020

84

Voor de periode tot 2030 kunnen in Epse & Joppe 17 woningen in diverse al gevorderde
initiatieven/plannen worden gerealiseerd. Van de 17 woningen zijn 7 aangemerkt als zacht plan en
10 nog slechts in de initiatieffase.
Joppe
Voor Joppe voorzien we niet in uitbreiding van woningbouw.
Op een enkele plek zien we wel mogelijkheden voor inbreiding binnen de bestaande
bebouwingsstructuur van de kern en met behoud van de groene setting en stedenbouwkundige en
landschappelijke kwaliteiten van het dorp. Met name de groene setting vormt daarin een belangrijke
pijler. Deze mogelijke ontwikkeling is opgenomen in de planinitiatieven uit tabel 5, waarin 17
woningen voor Epse en Joppe zijn aangemerkt als zacht plan of als initiatief.
Epse
Voor Epse wordt uitgegaan van een ambitie van, ca. 40 extra woningen tot 2030. De
woningbouwplanning voor Epse staat niet op zich, maar moet ook in relatie tot de gehele gemeente
Lochem worden bezien. Navolgende tabel vat de huidige plannen en de ambitie wat betreft de
plancapaciteit samen, voor Epse en voor de gemeente als geheel.
We gaan daarin uit van ongeveer 57 nieuwe woningen voor de komende 10 jaar in Epse. Het
bevolkingspercentage van de kern Epse is ongeveer 6% van de totale Lochemse bevolking. De
bovengrens van ongeveer 40 extra woningen is 5% van het totaal van het totaal aantal nieuwe
woningen (800) in de gemeente Lochem. Het bouwen van ongeveer 40 nieuwe woningen heeft ook
een relatie met de ruimtelijke mogelijkheden die we voor de kern Epse zien. Meer daarover in
hoofdstuk 5.

Tabel 7: Overzicht huidige plannen, te realiseren plancapaciteit (exclusief inbreidings- of
transformatielocaties) en totaal per kern7
Aantal
Huidige plannen
Ambitie (ondergrens)
Ambitie (bovengrens)
Totaal (ondergrens)
Totaal (bovengrens)

Kern
Epse & Joppe
17
30
40
47
57

Totaal
Gemeente Lochem
699
700
800
1399
1499

De toevoeging van extra woningen bij de kernen komt ook voort uit de reacties op de eerste schets
van de omgevingsvisie. Bewoners hebben als reactie daarop gezegd dat de bouw van extra woningen

7

Gecombineerd met de 200 tot 300 woningen op inbreidings- en transformatielocaties komen we totaal op een
plancapaciteit van 1.700 woningen.
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een belangrijk uitgangspunt moet vormen voor de omgevingsvisie. Tegelijkertijd is door de
insprekers in overgrote meerderheid aangegeven dat dit ook voor de kleinere kernen geldt.
Tot slot blijkt de behoefte aan woningen ook uit het in paragraaf 3.3 gepresenteerde onderzoek van
de werkgroep wonen van de dorpsraad Gorssel.
Evaluatie en monitoring
De gewenste plancapaciteit geeft een beeld van de verdeling van de aantallen over de verschillende
kernen op dit moment. Een verschuiving in aantallen en verdeling over de kernen is mogelijk. In
hoofdstuk 5 laten we voor Epse de geschikte c.q. mogelijke woningbouwlocaties zien. Of die locaties
ook tot uitvoering komen zal in de loop van de tijd duidelijk worden. Aanpassingen in aantallen en
verdeling zijn ook in de loop van het proces mogelijk. Dat heeft te maken met voortschrijdend inzicht
of onvoorziene omstandigheden doordat bijvoorbeeld locaties niet, of in mindere mate in te vullen
zijn.
We beoordelen en bespreken de voortgang van het woningbouwprogramma eens in de twee jaar. In
regionaal verband wordt de voortgang van de woningbouwprogrammering jaarlijks besproken. Beide
kunnen ook leiden tot aanpassingen.

4.3

Woningcorporaties

In Epse & Joppe is woningcorporatie IJsseldal Wonen actief. Het woningbezit bestaat per 1-1-2021 uit
78 woningen, voor het overgrote deel gelegen in de kern Epse in het sociale huursegment (huurprijs
tot de liberalisatiegrens van €752). In Joppe heeft IJsseldal 7 woningen in bezit. Van de 78 woningen
kunnen er 38 als levensloopbestendig worden aangemerkt.
Tabel 8: Overzicht huurwoningen IJsseldal Wonen, onderscheiden naar locatie, huurcategorie en
levensloopbestendigheid8
Huurwoningen IJsseldal
Epse
Joppe
Totaal Epse & Joppe
Waarvan gelijkvloers:

Sociale huur
71
7
78
38

Vrije sectorhuur
0
0
0
0

Totaal
71
7
78
38

De woningcorporatie heeft geen uitbreidingsplannen in Epse & Joppe. Dit betekent niet dat ze geen
woningen nieuw willen bouwen, maar dat een eventueel nieuwbouwproject (op termijn)
gecompenseerd wordt door de verkoop van een vergelijkbaar aantal bestaande woningen. De
corporatie kan daarmee hun woningbezit vernieuwen en beter op de huidige doelgroep laten
aansluiten. Voor hen lijkt de markt voor levensloopbestendige c.q. multifunctionele woningen het
best geschikt: woningen die zowel door starters, (kleine) gezinnen als senioren te gebruiken zijn.

4.4

Wonen en zorg

In 2019 heeft BMC onderzoek gedaan naar de behoefte aan wonen en zorg in de gemeente9. Daarbij
is het bestaande aanbod aan zorg in kaart gebracht, onderscheiden naar ‘met verblijf’ en als
tussenvorm met een scheiding tussen wonen en zorg. Daarbij gaat het in het algemeen om een

8

Levensloopbestendigheid is hier opgevat als gelijkvloers: woonkamer, keuken, slaapkamer en badkamer op
dezelfde verdieping.
9
Wonen en zorg in de gemeente Lochem: Een passend aanbod voor iedereen, 28 februari 2019.
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geclusterde woonvorm met zelfstandige woningen, waarbij naar behoefte ambulante zorg en
ondersteuning geleverd kan worden, meestal vanuit een nabijgelegen zorginstelling.
Tabel 9: Overzicht zorgvoorzieningen in Epse & Joppe

PG
Totaal Epse & Joppe
Totaal gemeente

0
250

Zorg met verblijf
Tussenvorm
Somatisch Eerstelijns Verstandelijk Lichamelijk
Wonen
verblijf gehandicapt gehandicapt
0
0
0
0
0
137
5
230
24
446

Totaal
0
1.092

In de gemeente Lochem zijn 646 plaatsen ‘zorg met verblijf’ beschikbaar en 446 als tussenvorm. In
Epse & Joppe komen geen tussenvormen voor, maar wel de 38 genoemde levensloopbestendige
woningen in het sociale huursegment. Er is geen vestiging van een zorginstelling.
In de gemeente Lochem wonen veel ouderen, vaak in een (grote) eengezinswoning. De meesten
willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en hebben slechts beperkt zorg nodig. Door de
ontwikkelingen op het gebied van het scheiden van wonen en zorg komt men ook pas bij een grote
zorgbehoefte in aanmerking voor 24-uurszorg (zorg met verblijf).
De gemeente Lochem heeft in de Woonvisie aangegeven dat het ouderen en inwoners met een
zorgvraag wil faciliteren door onder andere:





de ontwikkeling van levensloopbestendige woningen;
ondersteuning van ouderen bij het langer zelfstandig thuis wonen;
ruimte voor aanvullende kleinschalige woon-zorginitiatieven;
passende huisvesting voor overige zorgdoelgroepen.

Het project Langer Fijn thuis wonen10 beoogt de grote groep ouderen te informeren over de
mogelijkheden om bijvoorbeeld met aanpassingen aan de woning langer zelfstandig in hun
bestaande huis te blijven wonen. Maar het moet de ouderen ook stimuleren om na te denken over
de toekomst, als aanpassingen niet mogelijk zijn of onvoldoende soelaas bieden. In dat geval zouden
ouderen gemotiveerd moeten worden om te verhuizen naar een beter geschikte woning en niet te
wachten tot het niet meer gaat.
Dan moeten er wel geschikte, levensloopbestendige woningen zijn. Senioren met een verhuiswens
worden gefaciliteerd door te sturen op de ontwikkeling van een geschikt woningaanbod voor
senioren. Het gaat daarbij om herontwikkeling van bestaand vastgoed in de centra van alle kernen en
om nieuwbouw. Niet alleen van appartementen, maar ook van grondgebonden
levensloopbestendige woningen. Herontwikkeling van bestaand woon-zorgvastgoed heeft prioriteit
bij de ontwikkeling van voor senioren geschikte woningen. De gemeente staat positief tegenover
nieuwe, kleinschalige woon-zorginitiatieven, met name als ze de lokale vraag bedienen. Het
uitgangspunt is dat het gaat om kwalitatief hoogwaardige woonconcepten, die bij voorkeur een
nieuwe invulling geven aan bestaande locaties.

10

Langer fijn thuis wonen is een initiatief van de gemeente Lochem, in samenwerking met Stichting Welzijn Lochem,
woningcorporaties IJsseldal Wonen en Viverion, Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé, Sensire, Sutfene en Zorggroep
Sint Maarten (locatie Gudula).
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Voor het huisvesten van andere zorgdoelgroepen zal maatwerk worden geleverd, afgestemd op de
(zorg)behoefte van deze inwoners.

4.5

Woningbouwprogramma, typen en prijsklassen

Zoals hiervoor benoemd wordt in Epse voorzien in ongeveer 30 á 40 nieuwe woningen.
 De woonvisie gaat uit van 30% in het betaalbare segment: sociale huur en sociale koop. Het ligt
voor de hand om dit percentage ook voor Epse toe te passen en deze vooral als starterswoningen
te realiseren.
 De woningcorporatie heeft geen uitbreidingsplannen in Epse. Dit betekent niet dat ze geen
woningen nieuw willen bouwen, maar dat een eventueel nieuwbouwproject (op termijn)
gecompenseerd wordt door de verkoop van een vergelijkbaar aantal woningen. De corporatie kan
daarmee hun woningbezit vernieuwen en beter op de huidige doelgroep laten aansluiten. Voor
hen lijkt de markt voor levensloopbestendige woningen het best geschikt.
 Het grootste deel van de betaalbare woningen zal als koopwoning gerealiseerd moeten worden.
We gaan uit van zo’n 25% betaalbare starterskoopwoningen. In de woonvisie wordt nog
uitgegaan van € 190.000 voor een betaalbare koopwoning. De gestegen bouwkosten en eisen
i.v.m. energiemaatregelen maken het lastig om een kwalitatief volwaardige woningen te bouwen
in die prijsklasse. De gedaalde hypotheekrente maakt dat kopers voor dezelfde lasten een hogere
prijs kunnen betalen voor een betaalbare koopwoning. We verhogen deze grens daarom naar
€ 220.00011.
 De bouw van levensloopbestendige woningen, in het bijzonder voor de groep 65 plussers verdient
in de programmering aandacht. Het realiseren van dit soort woningen kan een doorstroming op
gang brengen. Bewoners die nu te groot wonen en (op termijn) kleiner zouden willen, maar wel
levensloopbestendig, laten veelal een grotere gezinswoning achter die voor de doorstromende
starters of jonge gezinnen interessant kan zijn.
De gemeente zal de bouw van levensloopbestendige woningen in de nieuwe woonlocaties
stimuleren en hierop sturen.
 In het prijssegment boven de betaalbaarheidsgrens, verdient ook de categorie middelduur de
aandacht. Voor de middeldure huur (geliberaliseerd tot € 1.000 per maand) formuleert de
gemeente geen specifiek beleid, omdat deze markt zeer beperkt is in Epse & Joppe. De
middeldure koop is wel van belang, omdat hiermee starters met een wat hoger inkomen of
‘doorstarters’ bediend kunnen worden. Als grens hiervoor wordt de NHG-grens van € 325.00012
gekozen.

11

De gemiddelde rente van nieuw afgesloten hypotheken bedroeg 2,67% ten tijde van de vaststelling van de
woonvisie (september 2018, bron DNB). De gemiddelde hypotheeklast voor een starterswoning van € 190.000
bedroeg daarmee globaal zo’n € 11.400/jaar, uitgaande van een lineaire aflossing, zonder hypotheekrenteaftrek.
Volgens de meest recente informatie (november 2020) van de DNB bedraagt de hypotheekrente inmiddels
1,89%. Met een zelfde maandlast van € 11.400/jaar kan een koper dan een woning van € 220.000 financieren.
Deze grens wordt gemonitord en zo nodig aangepast aan marktontwikkelingen.
12
NHG staat voor Nationale Hypotheek Garantie. Met deze garantie kan een huizenkoper korting krijgen op de
hypotheekrente, omdat het risico voor de bank door de garantie sterk wordt beperkt. De toegang tot de koopmarkt
wordt hiermee verruimd.
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Tabel 10: Overzicht gewenste verdeling woningbouwproductie Epse & Joppe
Woningtype
Betaalbare woningen
Middeldure woningen
Dure woningen
Totaal
Waarvan levensloopbestendig

Koop
25%
25%
45%
95%

Huur
5%
0%
0%
5%

Totaal
30%
25%
45%
100%
30%

Voorgaande verdeling is een indicatie en geldt voor alle woningbouwlocaties samen. Verschillen in
locaties zijn daarmee mogelijk.
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5.

Woningbouwlocaties en woningbouwprogramma

Voor de kern Epse is een ruimtelijk onderzoek uitgevoerd naar de potentiële woningbouwlocaties. In
bijlage 1 is de rapportage van dit onderzoek weergegeven. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste
resultaten beschreven.

5.1

Uitgangspunten nieuwe woningbouwlocaties

Inbreiden vs uitbreiden
De woonvisie Lochem gaat uit van;
1. transformeren als eerste voorkeur. Benutten van reeds bebouwde locaties voor woningbouw;
2. dan inbreiden. Benutten van nog onbebouwde (groene locaties;
3. vervolgens eventueel uitbreidingslocaties benutten.
De huidige structuurvisie gaat nog uit van woninguitbreiding ter plaatse van Waterdijk west. Deze
locatie is inmiddels ontwikkeld en gerealiseerd.
In de huidige structuurvisie worden geen inbreidings- en transformatielocaties benoemd. Wel wordt
in de structuurvisie gemeld dat een onderzoek naar uitplaatsingsmogelijkheden van bestaande
bedrijven in Epse wellicht transformatiemogelijkheden kan bieden.

Figuur 11.

Ruimtelijke uitgangspunten structuurvisie Epse

Ook anno 2021 zijn geen actuele transformatielocaties voorhanden. In paragraaf 2.1 is benoemd dat
de entree van Epse, langs de N348, verbetering behoeft. Een betere ruimtelijke kwaliteit zou hier op
z’n plaats zijn. Transformatie lijkt hierin een goede mogelijkheid.
Dat laat echter onverlet dat ook in de huidige situatie geen zicht is op uitvoeringsmogelijkheid van de
transformatiemogelijkheden van de locaties langs de N348. Vanuit gemeente en ook in deze
kernvisie wonen zal gemeente zich blijven inzetten voor een verbetering van de entree.
Voor toekomstige woningbouw in Epse zijn we aangewezen op inbreiding dan wel
uitbreidingslocaties.

23

5.2

Zoekzones woningbouw 2030

In bijgaande visiekaart is aangegeven waar de toekomstige woninguitbreiding tot 2030 en verder
mogelijk vorm kan krijgen.

Figuur 12

Zoeklocaties woningbouw Epse.

In Epse is de locatie aan de noordwestzijde van de kern aangemerkt als potentieel
woningbouwlocatie. Dit 1,88 ha grote terrein ligt westelijk van de recentelijk gebouwde woningbouw
in Waterdijk west. Westelijk van de N348 zien wij geen mogelijkheden. De aanwezige
landschappelijke elementen zoals de enk, het beekdal en de IJssel worden positief gewaardeerd en
gevrijwaard van woningbouw.
Ander belangrijk uitgangspunt is het vrijwaren van de groene zone langs de Olthoflaan en in
verlengde van Het Diekman. Deze zone wordt gevrijwaard van woningbouw. Deze landgoederenzone
heeft nog steeds waarde. Volbouwen van deze zone zou betekenen dat het groene karakter van Epse
niet overeind blijft. Wanneer al gebouwd zou worden in deze zone kan dit alleen in zeer lage
dichtheden en is het de vraag in hoeverre hier met dit type woningen in lage dichtheden ook
substantieel kan worden bijgedragen aan het terugdringen van het woningtekort.
De kernvisie wonen gaat uit van een invulling van een bouwmogelijkheid direct westelijk van de
Waterdijk en zuidelijk van de Dortherweg.
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Gevolg van deze keuze is dat er in
deze kernvisie wonen Epse en
Joppe na 2030 géén
uitbreidingsmogelijkheden wordt
geboden. Na 2030 zal een
heroverweging gemaakt moeten
worden, wanneer dan meer
woningen voor het dorp
noodzakelijk zijn.

Figuur 13. Woningbouwlocatie Waterdijk west Epse.

5.3

Woningbouwprogramma, typen en prijsklassen

Zoals hiervoor benoemd wordt in Epse voorzien in ongeveer 50 á 60 nieuwe woningen.
 De woonvisie gaat uit van 30% in het betaalbare segment: sociale huur en sociale koop. Het ligt
voor de hand om dit percentage ook voor Epse toe te passen en deze vooral als starterswoningen
te realiseren.
 De woningcorporatie heeft geen uitbreidingsplannen in Epse. Dit betekent niet dat ze geen
woningen nieuw willen bouwen, maar dat een eventueel nieuwbouwproject (op termijn)
gecompenseerd wordt door de verkoop van een vergelijkbaar aantal woningen. De corporatie kan
daarmee hun woningbezit vernieuwen en beter op de huidige doelgroep laten aansluiten. Voor
hen lijkt de markt voor levensloopbestendige woningen het best geschikt.
 Het grootste deel van de betaalbare woningen zal als koopwoning gerealiseerd moeten worden.
We gaan uit van zo’n 25% betaalbare starterskoopwoningen. In de woonvisie wordt nog
uitgegaan van € 190.000 voor een betaalbare koopwoning. De gestegen bouwkosten en eisen
i.v.m. energiemaatregelen maken het lastig om een kwalitatief volwaardige woningen te bouwen
in die prijsklasse. De gedaalde hypotheekrente maakt dat kopers voor dezelfde lasten een hogere
prijs kunnen betalen voor een betaalbare koopwoning. We verhogen deze grens daarom naar
€ 220.00013.
 De bouw van levensloopbestendige woningen, in het bijzonder voor de groep 65 plussers verdient
in de programmering aandacht. Het realiseren van dit soort woningen kan een doorstroming op
gang brengen. Bewoners die nu te groot wonen en (op termijn) kleiner zouden willen, maar wel
levensloopbestendig, laten veelal een grotere gezinswoning achter die voor de doorstromende
starters of jonge gezinnen interessant kan zijn.
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De gemiddelde rente van nieuw afgesloten hypotheken bedroeg 2,67% ten tijde van de vaststelling van de
woonvisie (september 2018, bron DNB). De gemiddelde hypotheeklast voor een starterswoning van € 190.000
bedroeg daarmee globaal zo’n € 11.400/jaar, uitgaande van een lineaire aflossing, zonder hypotheekrenteaftrek.
Volgens de meest recente informatie (november 2020) van de DNB bedraagt de hypotheekrente inmiddels
1,89%. Met een zelfde maandlast van € 11.400/jaar kan een koper dan een woning van € 220.000 financieren.
Deze grens wordt gemonitord en zo nodig aangepast aan marktontwikkelingen.
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De gemeente zal de bouw van levensloopbestendige woningen in de nieuwe woonlocaties
stimuleren en hierop sturen.
 In het prijssegment boven de betaalbaarheidsgrens, verdient ook de categorie middelduur de
aandacht. Voor de middeldure huur (geliberaliseerd tot € 1.000 per maand) formuleert de
gemeente geen specifiek beleid, omdat deze markt zeer beperkt is in Epse & Joppe. De
middeldure koop is wel van belang, omdat hiermee starters met een wat hoger inkomen of
‘doorstarters’ bediend kunnen worden. Als grens hiervoor wordt de NHG-grens van € 325.00014
gekozen.
Tabel 10: Overzicht gewenste verdeling woningbouwproductie Epse & Joppe
Woningtype
Betaalbare woningen
Middeldure woningen
Dure woningen
Totaal
Waarvan levensloopbestendig

Koop
25%
25%
45%
95%

Huur
5%
0%
0%
5%

Totaal
30%
25%
45%
100%
30%

Voorgaande verdeling is een indicatie en geldt voor alle woningbouwlocaties samen. Verschillen in
locaties zijn daarmee mogelijk.

5.4

Rol gemeente Lochem

Gemeente heeft in Epse geen grondposities voor de nieuwbouw.
Gemeente zal een regierol vervullen en zorgdragen voor een goede samenhang en coördinatie
tussen de ontwikkelingen. Gemeente zal de fasering bepalen en toezien op de voornoemde
woningbouwprogrammering. Laatste kan weliswaar verschillen tussen de locaties, maar zal
gezamenlijk wel moeten voldoen aan het programma.
Gemeente zal zorgdragen voor een optimale stedenbouwkundige en landschappelijke invulling van
de woningbouwlocaties, waarin de ruimtelijke uitgangspunten, verwoord in deze kernvisie wonen
Epse, uitgevoerd worden.
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NHG staat voor Nationale Hypotheek Garantie. Met deze garantie kan een huizenkoper korting krijgen op de
hypotheekrente, omdat het risico voor de bank door de garantie sterk wordt beperkt. De toegang tot de koopmarkt
wordt hiermee verruimd.
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