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Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan Rodeschuurderwegje 9-11,(2220002387) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan “Roderschuurderwegje 9-11", als vervat 

in de bestandenset met identificatienummer NL.IMRO.0233.BPrwegje9en1 1-0301, langs 

elektronische weg en in analoge vorm op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 

ordening vast te stellen; 

2. De raad voor te stellen om geen exploitatieplan, zoals bedoeld in artikel 6.12 van de 

Wet ruimtelijke ordening, voor het bestemmingsplan “Rodeschuurderwegje 9-1 1° vast te 

stellen. 

Besluitdatum : 21/12/2022 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van het monumentale kasteel 

staverden op de locatie Staverdenseweg 283,(22e0001437) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit De gevraagde omgevingsvergunning voor de restauratie en herbestemming van kasteel 

Staverden (rijksmonument) op de locatie Staverdenseweg 283 te Ermelo, te verlenen 

overeenkomstig bijgevoegd concept besluit (e220044361). 

Besluitdatum 21/12/2022 

Afdeling MIZ/DS 

Onderwerp Bestemming overschot regionale gelden beschermd wonen en maatschappelijke opvang 

2021,(22e0002513) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

  

Besluitdatum 

1. Van de middelen (€ 912.476,-) die vanuit centrumgemeente Harderwijk zijn 

teruggevloeid naar gemeente Ermelo van de regionale gelden beschermd wonen en 

maatschappelijke opvang thans; 

-€50.000,- te bestemmen voor inloop GGZ bij Welzijn Ermelo; 

-€ 30.000,- te bestemmen voor de aanpak ‘Opgroeien in een Kansrijke Omgeving'; 

- € 3.081,- te bestemmen voor maatwerk binnen de maatschappelijke opvang en de 

aanpak van mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA); 

2. De beslissing over de bestemming van het resterende bedrag van € 829.395,- niet 

nu te nemen, maar te betrekken bij de integrale afweging over de bestemming van 

het saldo van de jaarrekening 2022, zodat alsdan kan worden bepaald of dit bedrag 

beschikbaar moet blijven voor het sociaal domein of alsnog moet worden aangewend 

voor de taakstelling sociaal domein 2022. 

21/12/2022 
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Afdeling S/WER/ERM 

Onderwerp Mandaat burgemeester preventieve last onder dwangsom verbranden afvalstoffen 31 

december 2022,(22e0002462) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Beslu Aan de burgemeester mandaat te verlenen om op 31 december 2022 namens het college 

preventieve lasten onder dwangsom op te kunnen leggen in situaties waarin klaarblijkelijk 

gevaar van de overtreding van artikel 10.2 van de Wet Milieubeheer en artikel 2:17 van de 

Verordening Fysieke Leefomgeving dreigt (het zonder benodigde ontheffing verbranden 

van afvalstoffen buiten inrichtingen). 

  

  

  

Besluitdatum : 22/12/2022 

Afdeling S/WER/ERM 

Onderwerp Aanwijzing toezichthouders Verordening Fysieke Leefomgeving,(22e0002490) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. E e terugwerkende kracht per 14 december 2022 en voor de 
(geanonimiseerd)

duur van zijn dienstverband bij de gemeente, namens het college van burgemeester en 

wethouders aan te wijzen als toezichthouder op grond van artikel 5:11 van de Algemene 

wet bestuursrecht en artikel 1.10 van de Verordening fysieke leefomgeving Ermelo. 

2 , e terugwerkende kracht per 14 december 2022 en voor de 

duur van zijn dienstverband bij de gemeente, namens het college van burgemeester en 

wethouders aan te wijzen als toezichthouder op grond van artikel 5:11 van de Algemene 

wet bestuursrecht en artikel 1.10 van de Verordening fysieke leefomgeving Ermelo. 

3. E e terugwerkende kracht per 14 december 2022 en voor de duur 

van zijn dienstverband bij de gemeente, namens het college van burgemeester en 

wethouders aan te wijzen als toezichthouder op grond van artikel 5:11 van de Algemene 

wet bestuursrecht en artikel 1.10 van de Verordening fysieke leefomgeving Ermelo. 

+. e e terugwerkende kracht per 14 december 2022 en voor de 

duur van zijn dienstverband bij de gemeente, namens het college van burgemeester en 

wethouders aan te wijzen als toezichthouder op grond van artikel 5:11 van de Algemene 

wet bestuursrecht en artikel 1.10 van de Verordening fysieke leefomgeving Ermelo. 

5. E e terugwerkende kracht per 14 december 2022 en voor de duur van 

zijn dienstverband bij de gemeente, namens het college van burgemeester en 

wethouders aan te wijzen als toezichthouder op grond van artikel 5:11 van de Algemene 

wet bestuursrecht en artikel 1.10 van de Verordening fysieke leefomgeving Ermelo. 

6. E e terugwerkende kracht per 14 december 2022 en voor de duur 

van zijn dienstverband bij de gemeente, namens het college van burgemeester en 

wethouders aan te wijzen als toezichthouder op grond van artikel 5:11 van de Algemene 

wet bestuursrecht en artikel 1.10 van de Verordening fysieke leefomgeving Ermelo. 

7. O e terugwerkende kracht per 14 december 2022 en voor de duur 

van zijn dienstverband bij de gemeente, namens het college van burgemeester en 

wethouders aan te wijzen als toezichthouder op grond van artikel 5:11 van de Algemene 

wet bestuursrecht en artikel 1.10 van de Verordening fysieke leefomgeving Ermelo. 

3. , e terugwerkende kracht per 14 december 2022 en voor de 

duur van zijn dienstverband bij de gemeente, namens het college van burgemeester en 

wethouders aan te wijzen als toezichthouder op grond van artikel 5:11 van de Algemene 

wet bestuursrecht en artikel 1.10 van de Verordening fysieke leefomgeving Ermelo. 

9. e e terugwerkende kracht per 14 december 2022 en voor de duur 

van zijn dienstverband bij de gemeente, namens het college van burgemeester en 

wethouders aan te wijzen als toezichthouder op grond van artikel 5:11 van de Algemene 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

    



Besluitenlijst college over de periode 21 december 2022 t/m 10 januari 2023 e 

n 

Openbaar 

  

4 

ermelo 

  

Besluitdatum 

wet bestuursrecht en artikel 1.10 van de Verordening fysieke leefomgeving Ermelo. 

10. O met terugwerkende kracht per 14 december 2022 en voor de 

duur van haar dienstverband bij de gemeente, namens het college van burgemeester en 

wethouders aan te wijzen als toezichthouder op grond van artikel 5:11 van de Algemene 

wet bestuursrecht en artikel 1.10 van de Verordening fysieke leefomgeving Ermelo. 

11. e e terugwerkende kracht per 14 december 2022 en voor de 

duur van haar dienstverband bij de gemeente, namens het college van burgemeester en 

wethouders aan te wijzen als toezichthouder op grond van artikel 5:11 van de Algemene 

wet bestuursrecht en artikel 1.10 van de Verordening fysieke leefomgeving Ermelo. 

-. E e terugwerkende kracht per 14 december 2022 en 

voor de duur van haar dienstverband bij de gemeente, namens het college van 

burgemeester en wethouders aan te wijzen als toezichthouder op grond van artikel 5:11 

van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 1.10 van de Verordening fysieke 

leefomgeving Ermelo. 

13 E e terugwerkende kracht per 14 december 2022 en voor de 

duur van haar dienstverband bij de gemeente, namens het college van burgemeester en 

wethouders aan te wijzen als toezichthouder op grond van artikel 5:11 van de Algemene 

wet bestuursrecht en artikel 1.10 van de Verordening fysieke leefomgeving Ermelo. 

22/12/2022 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

  

Afdeling 

Onderwerp 

Openbaar 

Besluitsoort 

  

S/WON/ERM 

beoordeling aangepast planvoorstel m.b.t. functieveranderingstraject Garderenseweg 70, 

e 20e0004969) 

ja 

College 

1. Medewerking te verlenen aan het verzoek voor de bouw van één vrijstaande woning in 

het kader van functieverandering aan de Garderenseweg 70; 

2. Een landschapsplan door initiatiefnemer te laten opstellen door een daartoe deskundig 

bureau; 

3. De aanwezige milieuvergunning(en) te laten intrekken; 

4. Een (anterieure) overeenkomst op te laten stellen waarin alle verplichtingen, kosten en 

financiële afspraken worden opgenomen tussen initiatiefnemer en gemeente. 

. Deze toezegging maximaal één jaar geldig te verklaren. 

(geanonimiseerd)

  

  

  

  
Besluitdatum 22/12/2022 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Principeverzoek voor buitenplans afwijken bestemmingsplan op de locatie Hessenmeer 

20 en Garderenseweg 55,(22e0002050) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit Medewerking te verlenen aan de legalisatie van de in aanbouw zijnde serre bij de 

bedrijfswoning aan de Garderenseweg 55/Hessenmeer 20 

Besluitdatum 22/12/2022 
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Afdeling S/WER/ERM 

Onderwerp Plan van aanpak ondermijning Veluwe West,(220002524) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Beslu In te stemmen met het Plan van Aanpak Ondermijning Veluwe West. 

Besluitdatum : 22/12/2022 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan Zeeweg 9 en 23 en Horsterweg 179,(22e0002474) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Op grond van de Wet geluidhinder een hogere grenswaarde vast te stellen voor het 

bestemmingsplan ‘Zeeweg 9 en 23 en Horsterweg 179"; 

2. De raad voor te stellen het bestemmingsplan ““Zeeweg 9 en 23 en Horsterweg 179", 

als vervat n de bestandenset met identificatienummer 

NL.IMRO.0233.BPzeeweg23-0401, langs elektronische weg en in analoge vorm op grond 

van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening met bijbehorende zienswijzennota vast te 

stellen; 

3. De raad voor te stellen om geen exploitatieplan, zoals bedoeld in artikel 6.12 van de 

Wet ruimtelijke ordening, voor het bestemmingsplan “Zeeweg 9 en 23 en Horsterweg 

179" vast te stellen. 

Besluitdatum 22/12/2022 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Telgterweg 224 - beslissing op bezwaar wijziging gebruik tuin,(2220002485) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

  1. Het advies van de Commissie voor bezwaarschriften d.d. 21 november 2022 (kenmerk 

99990000086238) voor kennisgeving aan te nemen; 

2. Overeenkomstig het advies van de Commissie voor bezwaarschriften het bezwaar 

ongegrond te verklaren en het besluit d.d. 27 juni 2022 (2220023782) in stand te laten 

overeenkomstig bijgevoegd concept besluit op bezwaar ( 

3. Overeenkomstig het advies van de Commissie voor bezwaarschriften het verzoek om 

een tegemoetkoming in de proceskosten op basis van artikel 7:15, tweede lid, van de 

Algemene wet bestuursrecht af te wijzen. 

  

  

    

Besluitdatum : 22/12/2022 

Afdeling MIZ/DS 

Onderwerp Aanvraag startsubsidie ontmoetingsplek De Vleugel in Ermelo-West en daarvoor 

investeringsbudget omzetten in subsidie,(22e0002492) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Het investeringsbudget voor ‘Inrichting nieuwe ruimte voor Wijkcentrum West' om te 

zetten in een subsidie; 

2. Deze als startsubsidie toe te kennen aan St. De Vleugel voor het Wijkcentrum in 

Ermelo-West. 

Besluitdatum : 23/12/2022 
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Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp vooroverleg omgevingsvergunning ten behoeve van uitbreiding 

landbouwmechanisatiebedrijf op perceel Telgterweg 315,(22e0000169) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Medewerking te verlenen aan het verzoek zoals is ingediend, mits de bedrijfshal met 

bedrijfsperceel landschappelijk wordt ingepast en bestaande opstal (zie bijlage bij dit 

voorstel) nog wordt gesloopt. Landschappelijke inpassing houdt in een omzoming van 

het bedrijfsperceel met (inheemse) bomen met onder begroeiing. 

2. De afspraken over de landschappelijke inpassing in een overeenkomst vast te leggen. 

Besluitdatum : 23/12/2022 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Stationsstraat 27A - omgevingsvergunning 9 appartementen,(22e0001810) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit De omgevingsvergunning voor de bouw van 9 appartementen te verlenen. 

Besluitdatum 23/12/2022 

Afdeling S/WER/ERM 

Onderwerp Reactie op handhavingsverzoek vrachtverkeer Tomassen,(2220002473) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

  Ten aanzien van het handhavingsverzoek de dato 4 november 2022 aangeven dat er 

sprake is van een herhaald verzoek en dat ter zake van de vrachtwagenbewegingen bij 

brief van 4 mei 2022, kenmerk 0233000012049 al een last onder dwangsom is 

  

  

  

  

  

opgelegd. 

Besluitdatum : 23/12/2022 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Onderzoek instrumenten koopstarters,(22e0002503) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Kennis te nemen van de uitkomsten van het onderzoek Ondersteuning van 

koopstarters op de woningmarkt. 

2. Ter informatie aan te bieden aan de raad. 

Besluitdatum : 23/12/2022 

Afdeling S/WER/ERM 

Onderwerp Aanlijngebod en gewijzigd voornemen muilkorgebod,(22e0002537) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Een aanlijngebod op te leggen op grond van artikel 2:59, eerste lid, APV, aan de 

eigenaar van hond N 

2. Een gewijzigd voornemen muilkorfgebod kenbaar te maken aan de eigenaar van hond 

B naar aanleiding van de ingediende zienswijze en de afstemming die naar 

aanleiding hiervan met de politie heeft plaatsgevonden. 

Besluitdatum 23/12/2022 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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Afdeling S/LEV/ERM 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen CU Waarborgfonds Saneringskredieten,(22e0002472) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. _ Inte stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen ChristenUnie over 

het Waarborgfonds Saneringskredieten 

Besluitdatum : 23/12/2022 

Afdeling S/WER/ERM 

Onderwerp advies aan college om advies van bezwaarschriftencommissie over te nemen; bezwaar 

niet-ontvankelijk te verklaren,(22e0002510) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Het bezwaarschrift vanf niet ontvankelijk te verklaren overeenkomstig 

advies van bezwaarschriftencommissie. 

2. De gemachtigde van N berichten middels bijgevoegde beslissing op 

bezwaar 

Besluitdatum 23/12/2022 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Afweging woningbouwplannen ronde 2022 - uitgesteld plan Stationsstraat,(22e0002476) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

    
Beslui 

Besluitdatum 

Akkoord te gaan met de aanpassingen aan het woningbouwplan Stationsstraat 42 - 44 

23/12/2022 

  

  

  

  

  

Afdeling S/LEV/ERM 

Onderwerp Subsidieregeling energiebesparende maatregelen voor huishoudens met energiearmoede 

Ermelo 2023,0 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit De Subsidieregeling energiebesparende maatregelen voor huishoudens met 

energiearmoede Ermelo 2023 vast te stellen 

Besluitdatum : 23/12/2022 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Evaluatie CO2-prestatieladder,(22e0002502) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Akkoord te gaan met het uitstellen van het besluit over de hercertificering van de CO2- 

prestatieladder, totdat de evaluatie van de CO2-prestatieladder is afgerond (Q1 2023). 

Besluitdatum 23/12/2022   
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Afdeling MIZ/DS 

Onderwerp Meerkostenregeling (Corona) Wmo en Jeugd 2022,(22e0002436) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. in te stemmen met de (op regionaal niveau vast te stellen) meerkostenregeling over de 

periode vanaf 1 januari 2022 tot en met 19 april 2022 (eugdwet, Wmo, met uitzondering 

van beschermd wonen); 

2. in te stemmen met de verdeelsleutel tussen de bij de regio aangesloten gemeenten 

voor wat betreft de op regionaal niveau afgestemde meerkostenregeling en in te 

stemmen met de werkwijze van financiële afwikkeling van de meerkosten; 

3. in te stemmen met de voorgestelde werkwijze voor uitzonderingsgevallen waarin door 

de directeur domein sociaal Jeugdwet of Wmo) wordt beoordeeld of het nodig is een 

maatwerkafspraak te maken met de desbetreffende aanbieder. 

Besluitdatum : 23/12/2022 

Afdeling S/WER/ERM 

Onderwerp Bouwstop Schoolweg 125-415,(23e0000029) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. De opgelegde mondelinge bouwstop schriftelijk te bevestigen en een last onder 

dwangsom op te leggen inhoudende dat de mondeling stilgelegde 

(bouw)werkzaamheden aan Schoolweg 125-415 te Ermelo niet mogen worden voortgezet 

of hervat, welke werkzaamheden bestaan uit het uitvoeren van (ver)bouwwerkzaamheden 

aan het recreatieverblijf zonder benodigde omgevingsvergunning. 

2. De last te laten ingaan de dag na dagtekening van de brief en de hoogte van de 

dwangsom te bepalen op € 2.500,-- per dag met een maximum van € 25.000,--. 

Besluitdatum : 05/01/2023 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Definitief verkeersbesluit verzamelverkeersbesluit laadpaal Ermelo 2022,(2220002569) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. _ Inte stemmen met bijgevoegd definitief Verzamel-verkeersbesluit voor het 

reserveren van parkeerplaatsen ten behoeve van een oplaadpunt voor elektrische 

auto's 

Besluitdatum : 09/01/2023 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Zeeweg 4, mantelzorgwoning,(220002552) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit Geen medewerking te verlenen aan het plaatsen van een mantelzorgwoning aan de 

voorzijde van de woning Zeeweg 4, nu gebleken is dat er aan de achterzijde voldoende 

ruimte aanwezig is. 

Besluitdatum : 10/01/2023 
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Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Bewoners Wooncomplex De Eiken, parkeren omgeving Markt,(23e0000014) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Akkoord te gaan met de herziene brief. 

2. Akkoord te gaan met het onderzoek naar mogelijkheden om de parkeerdruk te 

verminderen. 

3. Akkoord te gaan met het verwijderen van de struiken en het bijplaatsen van 

verlichting, vooruitlopend op de definitieve inrichting van de Markt in verband met de 

veiligheid. 

4. Akkoord te gaan met het financiële voorstel. 

Besluitdatum 10/01/2023 

Afdeling S/LEV/ERM 

Onderwerp Energietoeslag 2022. Op basis van een motie uit de raad wordt de doelgroep vergroot 

naar 130%. Met de motie is geen rekening gehouden met de 

uitvoeringskosten.‚(23e0000017) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. De gemeenteraad met bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen: 

1.1. Een budget beschikbaar te stellen van € 260.000,-- voor het verstrekken van een 

energietoeslag voor de huishoudens met een inkomen tussen de 120 en 130% van 

het sociaal minimum voor 2022; 

1.2. Een budget beschikbaar te stellen voor de uitvoeringskosten van de 

energietoeslag met € 45.000,- voor 2022; 

1.3. Dit te dekken uit de algemene reserve; 

1.4. De financiële consequenties te verwerken in de eerstvolgende 

bestuursrapportage. 

2 De portefeuillehouder te mandateren tot afronding van de financiële paragraaf en 

het verwerken van laatste redactionele wijzigingen; 

Besluitdatum 10/01/2023 

Afdeling ERMELO 

Onderwerp Begroting gemeentelijk sportbedrijf InterActie B.V. 2023,(22e0002553) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

   1. De werkelijke resultaten van 2022 af te wachten en de stelpost Sport in 2022 

(incidenteel nog beschikbaar € 21.000,00) en restant onderhoudsbudget (huidig restant 

circa € 45.000,00) hierbij te betrekken bij de jaarrekening 2022. 

2. De voorschotten exploitatiebijdrage aan het gemeentelijk sportbedrijf InterActie B.V., 

voor 2023 eenmalig te verhogen met een bedrag 

€ 506.000,00 en hiermee te kiezen voor het voorgestelde scenario 3. 

3. Het uiteindelijke tekort in 2023 als nadeel te betrekken bij de jaarrekening 2023. 

4 Dit als risicomelding op te nemen in de eerstvolgende Bestuursrapportage 2023 

S. Indien er aanspraak gemaakt kan worden op (gedeeltelijke) steun vanuit het Rijk in de 

vorm van een noodfonds, dan dit bedrag volledig in te zetten voor het tekort en 

betrekken bij de jaarrekening 2023. 

6. Het gemeentelijk sportbedrijf InterActie B.V. jaarlijks en voor 1 juli een begroting te 

laten aanleveren voor vaststelling van de gemeentelijke bijdrage. 

7. De discussienota, Corsanummer e220050498 aan te bieden aan de raad voor 
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bespreking. 

8. De indexatie van de exploitatiebijdrage sport 2023 mee te nemen in de eerstvolgende 

Bestuursrapportage 2023. 

  

  

  

  

  

  

  

Besluitdatum 10/01/2023 

Afdeling S/LEV/ERM 

Onderwerp Verlenging regionale samenwerking en beleid beschermd wonen en maatschappelijke 

opvang regio Noord-Veluwe,(23e0000011) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. De regionale samenwerkingsovereenkomst en de Norm voor Opdrachtgeverschap in 

de regio Noord-Veluwe op het gebied van beschermd wonen en maatschappelijke opvang 

met twee jaren te verlengen tot en met 2025. 

2. De gemeenteraad voor te stellen om het regio- en beleidsplan beschermd wonen en 

maatschappelijke opvang ‘Samen thuis op de Noord-Veluwe 2020-2023’ met twee jaren 

te verlengen tot en met 2025 

Besluitdatum 10/01/2023 

Afdeling ERMELO 

Onderwerp RPW Monitor 2019-2023,(23e0000023) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Monitor Regionaal Programma Werklocaties 2019-2023 vast te stellen; 

2. Deze monitor vervolgens - gezamenlijk met de gemeenten Harderwijk en Putten - aan 

de provincie aan te bieden. 

Besluitdatum 10/01/2023 

Afdeling S/WER/ERM 

Onderwerp Update Omgevingsdienst Noord Veluwe december 2023,(23e0000035) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

    
Beslui 

Besluitdatum 

Kennis te nemen over de update Omgevingsdienst Noord Veluwe december 2022 

10/01/2023 

  

  


