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25 maart 2019 

Beleef en verrijk de concept gebiedsvisie voor het terrein van CG 

 

We brengen u graag op de hoogte van de plannen over het terrein van Centrale Gelderland zoals die 

nu gevormd worden. Op zaterdag 6 april geven we toelichting op het ontwikkelscenario dat mede 

dankzij de inbreng van omwonenden tot stand is gekomen en komende periode verder verkend wordt. 

Op 12 november van het afgelopen jaar hebben omwonenden en belangstellenden meegedacht over 

de inrichting van het terrein van Centrale Gelderland nadat de sloop gereed is. Deze suggesties 

waren (samen met gesprekken met andere betrokken partijen) waardevolle inbreng om een richting te 

geven aan de concept gebiedsvisie voor het terrein.  

 

We brengen u graag op de hoogte van de plannen zoals die nu gevormd worden. Op zaterdag 6 

april geven we (verdeeld over de dag) toelichting op het ontwikkelscenario dat mede dankzij uw 

inbreng tot stand is gekomen en komende periode verder verkend wordt. 

 

Meld u aan: Beleef en verrijk de concept gebiedsvisie voor het terrein 

Het programma bestaat uit een presentatie van de plannen die er tot nu toe zijn, het beleven van de 

locatie van Centrale Gelderland en een verrijkingsslag op de plannen. Dit programma bieden we 

meerdere keren aan op 6 april en neemt 2 uur in beslag. Tijdens ieder programma is er plek voor 40 

personen.  

 

De volgende aanvangstijden zijn beschikbaar: 09.45 uur, 11.00 uur en 13.30 uur.  

 

Meld u hier aan. Geef in het aanmeldformulier uw voorkeurstijd aan. 

 

Let op: Na inschrijving moet u per e-mail uw aanmelding zelf bevestigen door de link in uw e-mail aan 

te klikken. Het kan zijn dat de voorlopige bevestiging tussen uw ongewenste email terecht komt. Bekijk 

deze map dus ook. 

  

https://action.spike.email/101700/Subscribe?culture=nl-NL&utm_source=Measuremail&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief
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28 mei 2019 

 

De achtste uitgave van onze nieuwsbrief bevat updates over de nieuwe bestemming, de vergunningen 

van het windpark en de sloop. Ook wordt er gezocht naar leden voor de beoordelingscommissie 

Omgevingsfonds Centrale Gelderland. 

 

Update nieuwe bestemming Centrale Gelderland 

Op zaterdag 6 april en woensdag 10 april jongstleden hebben we de concept gebiedsvisie Waal 

Energie gepresenteerd aan de bewoners respectievelijk bedrijven. De reacties waren over het 

algemeen positief. Bewoners gaven aan dat zij hun input uit de werksessies in november 2018 goed 

in de visie terug zagen komen. Sommige bewoners vonden de gebiedsvisie ambitieus, er werd 

nogmaals de wens benadrukt voor groene inpassing van het terrein, er kwamen suggesties voor 

duurzame energietoepassingen als waterstof, maar er werd ook zorg geuit over de inzet van 

biomassa. Belangrijke aandachtspunten voor de bedrijven waren de ontsluiting van het gebied, 

openbaar vervoer faciliteiten (ten behoeve van werknemers) en parkeer- en fietsvoorzieningen. 

 

Gebiedsvisie verrijkt 

Met de ‘oogst’ van de tweede informele raadpleging van de omgeving en de stakeholders zijn ENGIE, 

gemeente Nijmegen en provincie Gelderland aan de slag gegaan. Dat wil zeggen, de gebiedsvisie is 

daar waar nodig verrijkt en klaar gemaakt voor besluitvorming. Na vrijgave door ENGIE, zal het 

college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nijmegen naar verwachting 3 juni 

aanstaande besluiten om de gebiedsvisie te publiceren voor inspraak. Hiermee start dan het formele 

inspraakproces. Wij houden u op de hoogte van de exacte periode van inspraak. 

 

Milieuonderzoek 

In de tussentijd heeft ENGIE de aanbesteding afgerond van adviesdiensten voor het milieuonderzoek. 

Graag willen we samen met onze adviseurs het gesprek over de opzet van het milieuonderzoek aan u 

presenteren. Ook vragen we u naar uw ideeën en/of aandachtspunten die we in het beginstadium van 

dit milieuonderzoek zo goed mogelijk zullen betrekken. 

 

Heeft u interesse om met ons van gedachten te wisselen over deze volgende belangrijke stap op weg 

naar een nieuwe bestemming voor Centrale Gelderland? Reserveert u dan maandagavond 24 juni 

aanstaande. Een uitnodiging voor deze avond zal binnenkort via de adressenlijst van onze nieuwsbrief 

verspreid worden. 

 

 

Update vergunningen Windpark De Groene Delta 

Zoals in Nieuwsbrief #7 gemeld zijn op 19 februari 2019 de vergunningen voor Windpark De Groene 

Delta afgegeven. Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland hebben hiervoor het besluit 

genomen. Tot 26 april stond deze procedure open voor het indienen van beroep. Er is een aantal 

beroepschriften ingediend welke door de Raad van State de komende maanden worden behandeld. 

Het is nog niet bekend wanneer de uitspraak door Raad van State plaatsvindt. 

 

 

ENGIE zoekt leden voor beoordelingscommissie Omgevingsfonds Centrale Gelderland 

ENGIE is voornemens om eind 2019 het Omgevingsfonds Centrale Gelderland in werking te stellen. 

Het Omgevingsfonds heeft als doel financiële ondersteuning te verstrekken voor activiteiten in de 

nabije omgeving die met name zijn gericht op duurzaamheid, leefbaarheid en sociale samenhang en 

ook het maatschappelijk belang dienen. Binnenkort wordt het fondsreglement op de website 

centralegelderland.nl gepubliceerd. 

 



7 
 

Beoordelingscommissie 

De beoordelingscommissie Omgevingsfonds Centrale Gelderland beoordeelt de aanvragen voor 

financiële ondersteuning uit het fonds. Deze commissie bestaat uit vijf leden, waarvan vier uit de 

omliggende wijken/dorpen en één onafhankelijk persoon. De beoordeling gebeurt volgens het 

fondsreglement en op basis van meerderheid van stemmen.  

 

Heeft u interesse om in deze beoordelingscommissie deel te nemen? Meld u aan via 

centralegelderland@engie.com dan nemen wij contact met u op. Deelname in de commissie zal naar 

verwachting twee tot drie avonden (per jaar) van uw tijd vragen, mede afhankelijk van het aantal 

aanvragen. 

 

 

Update Sloop Centrale Gelderland 

Sinds begin dit jaar is er zichtbaar en niet zichtbaar veel werk verzet in de sloop van Centrale 

Gelderland. 

 

Zichtbare sloop 

Meest zichtbaar was de sloop van een groot deel van de Rookgas Ontzwaveling Installatie (ROI). Hier 

zijn meerdere grote installatiedelen gesloopt door middel van het omver trekken. Een handeling die 

met de grootst mogelijke zorg voor veiligheid, gezondheid en milieu werd uitgevoerd. Er staat ons nog 

een drietal van deze omtrek acties te wachten en dan is de volledig ROI gesloopt. 

 

Inpandige sloop 

Parallel aan de sloop van de ROI is onze aannemer gestart met de inpandige sloop. Zo is een groot 

deel van de onderzijde van de ketel verdwenen en zijn de kolenmolens ontmanteld. Dit laatste was 

een behoorlijke klus, daar de kolenmolens elk ongeveer 100 ton wegen. 

 

Afvoer materiaal 

De afvoer van al het vrij gekomen materiaal vindt momenteel hoofdzakelijk plaats over de weg. De 

reden hiervoor is logistiek van aard. Naast het feit dat de afnemer van het merendeel van het 

materiaal geen losmogelijkheden heeft voor een schip, geeft ook het laden van een schip op Centrale 

Gelderland een logistieke uitdaging. Er zijn dan meer handelingen met sloopmateriaal nodig met het 

risico van geluidshinder voor de omgeving. 
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6 juni 2019 

Gemeente geeft Gebiedsvisie Waal Energie vrij voor inspraak 

Afgelopen jaar heeft ENGIE met diverse stakeholders gewerkt aan de gebiedsvisie voor 

herontwikkeling van de locatie van Centrale Gelderland. Dit heeft geleid tot de gebiedsvisie Waal 

Energie. Het plan, met de bijbehorende stukken, ligt vanaf 6 juni 2019 zes weken (tot en met 

woensdag 17 juli 2019) ter inzage bij de Informatiebalie in de Stadswinkel, Mariënburg 30 te 

Nijmegen. Het document is ook te vinden op www.nijmegen.nl en in het gemeenteblad 

via www.officielebekendmakingen.nl. U kunt zienswijzen (per post) indienen op de gebiedsvisie, 

uw reactie richt u tot de gemeente Nijmegen bij het college van burgemeester en wethouders, 

t.a.v. de afdeling Projectmanagement en Ruimtelijke Kwaliteit (bureau PK30), Postbus 9105, 

6500 HG Nijmegen. 

Op 24 juni is er een bijeenkomst op het Honigcomplex met uitleg over de gebiedsvisie en de 

milieuonderzoeken die volgen (zie hieronder de uitnodiging). 

De ontvangen zienswijzen op de gebiedsvisie worden door de gemeente Nijmegen in 

samenwerking met ENGIE verwerkt tijdens de zomerperiode. Daarna wordt de gebiedsvisie in 

september aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd.  

Meld u aan voor de bewonersavond milieuonderzoek Waal Energie 

In onze vorige nieuwsbrief hebben we het al even genoemd: voor de volgende stap van de 

herontwikkeling is de ondersteuning van een adviseur voor het milieuonderzoek nodig. Dit is 

Royal Haskoning DHV (RHDHV) geworden. ENGIE en Royal Haskoning DHV willen u de opzet 

van het milieuonderzoek presenteren en graag willen we met u in gesprek over uw ideeën en/of 

aandachtspunten. Het is voor ons belangrijk om die punten in het beginstadium van dit 

milieuonderzoek zo goed mogelijk te kunnen betrekken. 

Wilt u met ons van gedachten wisselen over deze volgende belangrijke stap op weg naar een 

nieuwe bestemming voor Centrale Gelderland? Denk dan in tafelgesprekken met ons mee op 

maandagavond 24 juni.  

Actieve bewonersavond op maandagavond 24 juni 2019 

Honigcomplex, Bouillonzaal, Waalbandijk 20-22, 6541 AJ Nijmegen 

Inloop: 19.30 uur, start programma 20.00uur (eindtijd ca. 21.30 uur) 

Er is plek voor ca. 40 personen.  

Omgevingsfonds Centrale Gelderland 

Voor de direct omwonenden van Centrale Gelderland heeft ENGIE een omgevingsfonds opgezet. 

In dit Omgevingsfonds stort ENGIE in lijn met de gedragscode van de NWEA (Nederlandse 

WindEnergie Associatie) jaarlijks een vergoeding op basis van de gerealiseerde 

elektriciteitsproductie. Op onze website kunt u nu ook het Fondsreglement Omgevingsfonds 

Centrale Gelderland en een Voorbeeld uitvoeringsovereenkomst nalezen.  

  

http://www.nijmegen.nl/?utm_source=Measuremail&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief
http://www.officielebekendmakingen.nl/?utm_source=Measuremail&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief
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18 juni 2019 

Reminder bewonersavond milieuonderzoek Waal Energie 

Nu de gebiedsvisie Waal Energie sinds 6 juni 2019 ter inzage ligt bij de gemeente Nijmegen, richt 

de volgende stap van de herontwikkeling zich op het milieuonderzoek. Om deze onderzoeken te 

verrichten is adviseur Royal Haskoning DHV (RHDHV) gekozen. ENGIE en Royal Haskoning 

DHV willen u de opzet van het milieuonderzoek presenteren en graag willen we met u in gesprek 

over uw ideeën en/of aandachtspunten. Het is voor ons belangrijk om die punten in het 

beginstadium van dit milieuonderzoek zo goed mogelijk te kunnen betrekken. 

  

Wilt u met ons van gedachten wisselen over deze volgende belangrijke stap op weg naar een 

nieuwe bestemming voor Centrale Gelderland? Denk dan in tafelgesprekken met ons mee op 

maandagavond 24 juni.  

  

Actieve bewonersavond op maandagavond 24 juni 2019 

Honigcomplex, Bouillonzaal, Waalbandijk 20-22, 6541 AJ Nijmegen 

Inloop: 19.30 uur, start programma 20.00 uur (eindtijd ca. 21.30 uur) 

Er is plek voor ca. 40 personen. >> Meld u hier aan 

 

Gebiedsvisie ligt ter inzage 

De gebiedsvisie Waal Energie, met de bijbehorende stukken, ligt sinds 6 juni 2019 zes weken (tot 

en met woensdag 17 juli 2019) ter inzage bij de Informatiebalie in de Stadswinkel aan Mariënburg 

30 in Nijmegen. Het document is ook te vinden op www.nijmegen.nl en in het gemeenteblad via 

www.officielebekendmakingen.nl. 

  

Op de gebiedsvisie kunnen zienswijzen worden ingediend. De ontvangen zienswijzen worden 

door de gemeente Nijmegen in samenwerking met ENGIE verwerkt. Daarna wordt de 

gebiedsvisie in september aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd. 

  

http://events.engie.com/events/2117/nl/bewonersavond-waal-energie/aanmelden?utm_source=Measuremail&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief
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3 juli 2019 

In deze nieuwsbrief leest u over de bewonersavond van maandag 24 juni en welke vragen daar naar 

voren kwamen. 

Bewonersavond over de MER onderzoeken 

Maandagavond 24 juni organiseerde ENGIE met adviseur Royal Haskoning DHV en de gemeente 

Nijmegen een bewonersavond over de milieu onderzoeken voor het milieueffectrapport (MER) bij het 

bestemmingsplan voor de herinrichting van het terrein.  

 

Het doel van deze bewonersavond was om de opzet van het milieuonderzoek te laten zien en met 

omwonenden (belangstellenden) in gesprek te gaan over aandachtspunten of hun ideeën voor dit 

onderzoek. Deze consultatie vooraf is formeel niet verplicht, maar is voor ons belangrijk om in het 

beginstadium van dit milieuonderzoek de omgeving ook zo goed mogelijk te betrekken. 

 

De avond verliep anders dan wij hadden verwacht omdat de vragen vanuit de zaal met name gingen 

over de twee windturbines en de (in april reeds in concept gedeelde) gebiedsvisie. De bewonersavond 

ging daardoor in mindere mate over de inhoud en opzet van het aankomend MER onderzoek.  

 

Het programma bestond uit een plenair deel: korte presentatie over de gebiedsvisie Waal 

Energie door Kees Baaijens (ENGIE) en een presentatie door Mark Groen (RHDHV) over de opzet 

van de milieu onderzoeken en de opzet van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Het idee was 

om daarna met de circa 20 belangstellenden in kleinere groepen in een tafelgesprek verder in te gaan 

op de vragen, aandachtspunten, ideeën etc. omtrent de milieuonderzoeken. Tijdens de presentaties 

bleek dat er vanuit de zaal veel vragen waren. Ondanks dat deze niet zozeer over de 

milieuonderzoeken gingen, hebben we wel de tijd genomen om de vragen te beantwoorden. De 

interactie vond plenair plaats, in plaats van de tafelgesprekken.  

 

Voornaamste vragen en antwoorden (niet uitputtend): 

• Waarom is het proces van wind en de herontwikkeling los geknipt van elkaar? 

De plannen voor de realisatie van twee windturbines waarmee ongeveer 5.000 huishoudens van 

duurzame stroom kunnen worden voorzien, vormde al een onderdeel van het plan Groene Delta uit 

2014. Deze plannen en ook de plannen voor de zonneparken bestonden dus al en vormden een 

gegeven bij het opstellen van een gebiedsvisie voor de herontwikkeling van Centrale Gelderland.  

 

• Worden de huidige geluidsniveaus (als referentie) gemeten ten behoeve van het MER onderzoek?  

Metingen zijn niet mogelijk omdat de beoogde bedrijvigheid er niet is. Het MER is een zogenaamd 

voorspellend onderzoek, waarbij altijd gebruik gemaakt wordt van modellen en voorgeschreven 

berekeningsmethodieken. Er wordt dus altijd uitgegaan van berekeningen. Wel is het mogelijk 

eventuele (piek)geluiden te meten die nu door verschillende activiteiten op een zeker moment van de 

dag veroorzaakt worden. We zullen deze uitvoeren. 

 

• Worden de cumulatieve effecten meegenomen in het MER onderzoek? 

Ja deze worden meegenomen. 

 

• Kan in het onderzoek geredeneerd worden door niet de huidige ruime milieugebruiksruimte als 

uitgangspunt te nemen, maar bepaal wat de initiatieven nodig hebben en probeer dit te minimaliseren. 

Het is belangrijk dat we eerst inzicht hebben in de huidige milieugebruiksruimte. Maar dit is een 

denkrichting die we al ‘omarmd’ hebben, zie gebiedsvisie.  

 

• Wordt de bouw/ realisatie/aanlegfase van nieuwe ontwikkelingen meegenomen in de MER? 

Ja deze wordt daar waar relevant meegenomen. 

 

https://www.centralegelderland.nl/nieuwe_bestemming?utm_source=Measuremail&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief
https://www.centralegelderland.nl/nieuwe_bestemming?utm_source=Measuremail&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief
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• Hoe kan het dat er MER onderzoek wordt verricht als de gebiedsvisie nog niet gereed is? 

De Gebiedsvisie staat op hoofdlijnen vast en dient als basis om de uitgangspunten van het MER op te 

baseren. Eventuele optimalisaties die uit de ingediende zienswijzen en de MER blijken, kunnen 

worden meegenomen in het bestemmingsplan dat opgesteld gaat worden. In MER is het gebruikelijk 

om alternatieven te ontwikkelen en te werken met aannames om effecten te voorspellen. Hiervoor is 

het niet noodzakelijk om een afgeronde gebiedsvisie te hebben. 

 

• De snelfietsroute is niet geheel ingetekend. Komt er een verbetering van de ontsluiting van het 

terrein richting Weurt, door af te stemmen met de snelfietsroute Beuningen-Nijmegen, in plaats van de 

‘langzaamaanroute’ zoals nu ingetekend op de gebiedsvisiekaart? Kan de voorziene recreatieve route 

over de dijk hiervoor gebruikt worden? 

Deze vraag zullen we meenemen in de verdere ontwikkeling van het gebied.  

 

• Op welke wijze kan Weurt profiteren van de ontwikkelingen op het ENGIE terrein?  

Dat is deels onderhevig aan invulling beleid vanuit landelijke politiek en wensen/behoeften vanuit 

Weurt. Zie tevens de passage hierover in onze Gebiedsvisie inzake participatie en omgevingsfonds. 

Daarnaast denken we aan het delen van collectieve warmte, het beschikbaar maken van nieuwe 

energiedragers en/of levering van energiediensten.  

 

• Wie onderschrijft het RPW (Regionaal Programma Werklocaties Arnhem-Nijmegen)? 

Dit programma is tot stand gekomen door de 19 gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen – allen 

vertegenwoordigd in het Portefeuillehoudersoverleg Economie – samen met de provincie Gelderland. 

 

• Worden de zienswijzen op de gebiedsvisie en later in de procedure op het bestemmingsplan ook 

voorgelegd aan de commissie MER?  

Dit is inderdaad het uitgangspunt in de procedure, want alleen daarmee krijg je een zorgvuldige 

integrale beoordeling door de commissie MER waarin de belangen van de omgeving meegenomen 

zijn.  

 

• Twee aanwezige raadsleden uit Beuningen geven te kennen dat zij de gebiedsvisie niet hebben 

ontvangen en dit wel wensen.  

Het college van de gemeente Beuningen zal een reactie op de gebiedsvisie geven en deze reactie 

samen met de gebiedsvisie als bijlage, ter info aan de gemeenteraad sturen. Zodat de raad er actief 

over wordt geïnformeerd. De gebiedsvisie is daarnaast voor eenieder te vinden op de website van de 

gemeente Nijmegen en via www.centralegelderland.nl 

 

• Een raadslid uit Beuningen is kritisch op de communicatie over de bewonersbijeenkomsten. Hij 

vernam pas kort van tevoren over de MER bijeenkomst en vindt dat ENGIE veel meer moet doen om 

inwoners te betrekken bij het proces.  

We vinden het belangrijk om omwonenden en belangstellenden goed te informeren over de 

herontwikkeling van de locatie. Dit doen wij via de website en de nieuwsbrief, maar ook persoonlijk 

tijdens bewonersbijeenkomsten, werksessies of lokatiebezoeken. Aankondiging van deze 

bijeenkomsten en informatie worden gedeeld via de website, nieuwsbrieven (>600 mailadressen), 

lokale media en soms aanvullend met flyers/posters. Voor de nieuwsbrief moeten geïnteresseerden 

zich wel zelf inschrijven (via www.centralegelderland.nl). ENGIE mag namelijk niet ongevraagd 

nieuwsbrieven versturen in verband met de Wet op de Privacy.  

 

• Een bewoner geeft aan dat er veel initiatiefnemers/ projecten in de buurt actief zijn met allerlei 

informatie-bijeenkomsten van dien (BPD, Willemspark, NYMA, …etc). Dat wordt als veel ervaren. 

Misschien is het een optie om één grote infomarkt te organiseren? 

We begrijpen dat het voor bewoners lastig is als er veel projecten in de nabije omgeving plaatsvinden, 

dat vraagt veel tijd en aandacht. We zullen met de gemeente overleggen of dit anders kan (bijv. 

combineren van avonden). Echter ieder initiatief heeft zijn eigen tijdlijn en zijn we er ook alert op om u 
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wel tijdig in het proces te kunnen betrekken. Het is ook aan inwoners om hun eigen afweging te 

maken ten aanzien van hun betrokkenheid. 

 

• Kan in het MER onderzoek het effect van een groene wal op de geluidsbelasting in Weurt worden 

bepaald en kan duidelijk worden gemaakt welk effect het tussenliggend water heeft? 

In het MER wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de geluidbelasting in de omgeving te 

beperken. Het effect van het tussenliggende water wordt ook meegenomen. 

 

• Als er keuzes worden gemaakt om milieugebruiksruimte in te vullen, bijvoorbeeld de geluidszone, 

dan zou de omgeving hierbij betrokken moeten worden.  

Het MER dient om de effecten van de mogelijke keuzes zo duidelijk mogelijk inzichtelijk te maken. Wij 

zijn van plan de omgeving te blijven betrekken bij de keuzes die vervolgens gemaakt worden.  

 

Blijf op de hoogte 

We zijn van mening dat de reacties en suggesties van inwoners en belanghebbenden uit de nabije 

omgeving helpen om het project nog beter te maken. Daarom proberen we u via de nieuwsbrief te 

informeren en organiseren we regelmatig bewonersbijeenkomsten. Mocht u buren of kennissen 

hebben die belang hebben bij de ontwikkelingen op Centrale Gelderland (Waal Energie), attendeer 

hen op de website www.centralegelderland.nl waar zij zich kunnen inschrijven voor de nieuwsbrief. Wij 

streven ernaar op deze wijze belangstellenden zo goed mogelijk te informeren en te betrekken. 
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26 september 2019 

In deze nieuwsbrief leest u onder ander over de notitie reikwijdte en detailniveau MER, een update 

van de vergunningen van windpark de groene delta en leest u de stand van zaken van de sloop. 
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6 november 2019 

In deze nieuwsbrief leest u over de aanloop naar de besluitvorming rondom de de gebiedsvisie Waal 

Energie. 

 

  



20 
 

 



21 
 

 

 

  



22 
 

18 december 2019 

In deze laatste nieuwsbrief van 2019 blikken we kort terug op het jaar waarin we met elkaar hard 

gewerkt hebben aan de nieuwe ontwikkelingen voor het terrein van Centrale Gelderland. Ook blikken 

we vooruit naar 2020. 
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https://www.engie.nl/nl/over-ons/projecten/centrale-gelderland/nieuwe-bestemming 

  

https://www.engie.nl/nl/over-ons/projecten/centrale-gelderland/nieuwe-bestemming
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https://www.commissiemer.nl/adviezen/3418?utm_source=Measuremail&utm_medium=email&

utm_campaign=Nieuwsbrief 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3418?utm_source=Measuremail&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief
https://www.commissiemer.nl/adviezen/3418?utm_source=Measuremail&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief
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24 december 2019 

 

Lees hier de uitspraak van de Raad van State. 

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@119286/201901823-1-r1/#highlight=201901823%2f1

