Gemeente Kerkrade gebruikt Grip op omgevingsrecht
“Grip op omgevingsrecht houdt ons een spiegel voor van wat er
allemaal nog moet gebeuren voor de nieuwe Omgevingswet.”
De gemeente Kerkrade is met circa 46.000 inwoners de tweede stad van de regio Parkstad Limburg, een bestuurlijk
samenwerkingsverband in de voormalige oostelijke mijnstreek. In voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet, die
in 2021 van kracht wordt, ging de gemeente in het voorjaar van 2017 werken met Grip op Omgevingsrecht.
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