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                           Assen, 10 augustus 2014 
 
 
 
Raad van de gemeente Coevorden 
Postbus 2 
7740 AA Coevorden. 
 
 
 
 
 
Betreft: 
zienswijzen inzake Ontwerp-bestemmingsplan Aelderstraat1, Ontwerp 
Beeldkwaliteitsplan hierbij en de te verlenen omgevingsvergunning voor het concrete 
bouwplan , fase 1 (voormalige locatie Seubers) 

 
 
 
 
 
 
 
 Geachte leden van de raad, 
 
Onderstaand treft u aan de zienswijze van de erfgoedvereniging Bond Heemschut inzake 
bovengenoemd ontwerp – bestemmingsplan en het concrete bouwplan voor een 
kantoorgebouw met twee appartementen. 
In eerste instantie zullen wij ingaan op de te volgen procedure en daarna zal het plan 
inhoudelijk worden beoordeeld. 
 
Procedureel. 
   
In de aankondiging in het gemeenteblad van woensdag 2 juli jl. onder het hoofd 
coördinatieregeling wordt vermeld dat de aanvrager heeft verzocht op grond van de 
coördinatieregeling het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning gecoördineerd te 
behandelen en dat vanwege het aantal van 12 woningen dit plan onder de crisis- en 
herstelwet (CHW) valt. In de categorie  ruimtelijke infrastructuur projecten  als bedoeld  
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in Art. 1.1. eerste lid van de CHW wordt, aldus bijlage 1 van die wet, begrepen een 
gebiedsontwikkeling van  lokaal of regionaal belang krachtens afdeling 3.1. van de wet 
op de ruimtelijke ordening waarbij met toepassing van de Wet Algemene Bepalingen 
Omgevingswet (Wabo) art. 2.12 lid 1 onder a.3 kan worden afgeweken van het 
bestemmingsplan ingeval van de bouw van meer dan 11 woningen in een aaneengesloten 
gebied. Het aangehaalde Wabo-artikel schrijft voor dat de activiteit niet in strijd is met 
een goede ruimtelijk ordening en de motivering een goede ruimtelijke onderbouwing 
bevat. 
Bond Heemschut is van mening dat aan deze laatste twee eisen in het onderhavige geval 
niet is voldaan (zie onderdeel “inhoudelijk”) en evenmin is aangetoond dat het hier 
betreft een gebiedsontwikkeling van lokaal belang. 
Bovendien is het plan en met name het gedeelte daarvan betreffende de 12 woningen ( het  
enig mogelijke  argument om in deze zaak de Crisis- en herstelwet van toepassing te 
kunnen verklaren) onvoldoende uitgewerkt. Pas in de laatste fase is de woningbouw 
gepland. Het zou dus zo kunnen  zijn dat als op dat moment  de verwezenlijk daarvan niet 
mogelijk blijkt ten onrechte het instrument van de crisis- en herstelwet is gebruikt.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

 
In dit verband verwijzen wij u naar de  uitspraken van de Raad van State van resp. 15-01-
2012 ( 201004320/1/R4) en van 13-02-2013 (201206005/1/R1), waarin de Raad van State                                                                                                                                                 
oordeelde dat een plan niet onder de  crisis- en herstelwet kon worden behandeld , 
aangezien het plan eerst diende te worden uitgewerkt.  
 
Bond Heemschut kan zich niet aan de indruk onttrekken dat in deze zaak de gemeente, al 
dan niet onder druk van de aanvrager en onder het mom van de bouw van het daarvoor 
juist benodigde aantal woningen ten onrechte de versnelde procedure  van de crisis-en 
herstelwet volgt voor de realisatie van bedrijfsgebouwen op een zo prominente  maar 
kwetsbare locatie. De ter inzagelegging in de vakantieperiode stelt ons in dat opzicht 
evenmin gerust.  Een eventuele beoordeling van de Raad van State zien wij in dit geval 
dan ook met vertrouwen tegemoet. 
 
Inhoudelijk.  
 
Het Bouwplan. 

De aangevraagde omgevingsvergunning betreft fase 1, het kantoorgebouw met twee 
appartementen. Dat wil zeggen het hoofdgebouw met sedumdak een onderkeldering en 
aan het peil van de keldervloer aansluitende parkeerruimte. 

De Bond Heemschut is van mening dat dit pand, de cultuurhistorisch gezien belangrijke 
ruimtelijke kwaliteiten van zowel het Beekdal, als van de overgangsplaats over de beek 
als van de belangrijke oude verbindingsroute gevormd door Hoofdstraat en Aelderstraat 
sterk zal aantasten. 

• Door de hoogte die op geen enkele wijze aansluit aan die van de omliggende 
bebouwing 

• Door de richtingloze plattegrond 
• Door de amorfe, onduidelijke hoofdvorm. 
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• Door het materiaalgebruik. In het bijzonder de overvloedige toepassing van 
zink en het sedumdak.  

• Door de zeer grove dakranddetaillering.   
 

Het resultaat zal zijn dat het pand, op een plek, die daar allerminst om vraagt, extravagant 
zal overkomen, ter meerdere glorie van opdrachtgever en ontwerpers, maar ten nadele 
van de schoonheid van landschap en het dorp ter plaatse.  

Omdat de bebouwing niet past in het vigerende bestemmingsplan is er een op het 
bouwplan en toekomstige uitbreidingen ervan een bestemmingsplan ontwikkeld, dat 
thans ter visie ligt. De omgevingsvergunning zal pas verleend kunnen worden als het 
bestemmingsplan rechtskracht heeft. Pas dan kan het ook getoetst worden aan het 
gelijktijdig ontwikkelde beeldkwaliteitsplan.  

Dit beeldkwaliteitsplan is volledig toegeschreven naar het concrete bouwplan, bovendien 
opgesteld door de architect, in samenwerking met een landschapsarchitect,,van het 
bouwplan,.  

Van een goede objectieve belangenafweging algemeen belang versus particulier belang 
kan dus zowel bij het bestemmingsplan als bij het beeldkwaliteitsplan per definitie geen 
sprake zijn. 

Het bouwplan, is voor zover wij kunnen nagaan driemaal aan de welstandscommissie 
voorgelegd. De verslaglegging van die beoordelingen is zeer onduidelijk en in de ogen 
van Heemschut onvoldoende.  

Het derde en laatste definitieve advies geeft aan dat het plan is getoetst aan de 
Welstandsnota en aan het Beeldkwaliteitsplan. Volgens de verslaglegging voldoet het aan 
alle gebiedsgerichte criteria, oriëntatie, erfsituatie, erfindeling, hoofdvorm, 
materiaalgebruik en kleurgebruik, conclusie voldoet aan redelijke eisen van welstand. 
Bij de toetsing aan de algemene criteria staat voldoet(niet) – Opmerkingen 

Eindoordeel van de Welstandscommissie: Plan voldoet. Opmerkingen: details zijn niet 
beoordeeld, de commissie neemt graag kennis van de definitieve detaillering, 
materiaalkeus en kleurstelling. 

Naar het oordeel van Bond Heemschut is dit welstandsadvies ondeugdelijk: 

Op grond van uw welstandsnota dient de welstandscommissie heldere en goed 
beargumenteerde antwoorden te geven op de vraag al dan niet voldoet aan redelijke eisen 
van welsstand. Een plan voldoet daarbij wel of het voldoet niet. (artikel 2.4. Het 
Welstandsadvies van uw nota) 

Onvoldoende duidelijk is, waaraan is getoetst. De criteria staan niet in het 
beeldkwaliteitsplan, zoals hieronder wordt aangetoond mag dit BKP overigens niet als 
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toetsingskader worden gehanteerd. In de beoordeling wordt er verder ook niet aan 
gerefereerd. 

Bij materiaal- en kleurgebruik staat “voldoet”, terwijl  in de opmerking is aangegeven dat 
detaillering en materiaalkeus niet bekend zijn. 

Niet duidelijk is wat voldoet (niet) betekent. Een ontwerp voldoet wel of het voldoet niet. 
Omdat een volledige beoordeling kennelijk niet mogelijk was dient alleen om die reden al 
een negatief eindoordeel geveld te worden. Zeker bij een zo ingrijpend bouwplan als het 
voorgelegde. 

In de welstandsnota ontbreekt een gebiedsomschrijving van het Esdorpengebied. Dit 
maakt het onduidelijk waaraan de te hanteren criteria zijn ontleend. Wel is er een 
wensbeeld geschetst, dat samengevat erop neerkomt dat zowel, hoofdvorm,als 
massaopbouw, als materiaalgebruik dienen aan te sluiten bij het bestaande karakter. In de 
welstandsadviezen bij een dergelijk ingrijpend plan, waarvan het in een oogopslag 
duidelijk is dat van aansluiting aan het bestaande beeld geen sprake is, mag een 
uitgebreide (verplichte) motivatie op zijn minst verwacht worden.  

Het voorliggende plan voldoet naar de mening van de Bond Heemschut in ieder geval 
niet aan de gebiedsgerichte criteria van de welstandsnota voor wat betreft de volgende 
punten: 

Orientatie;   vanaf straatzijde op oorspronkelijke rooilijn 

Erfsituatie;  informeel, geleidelijke overgang naar de openbare ruimte 

Hoofdvorm;  Woning rechthoekig of vierkant, Zadeldak zonder Wolfseind 

Materiaalgebruik; Riet of pannengedekt voor woningen 

Bij de Algemene criteria is het volgende toetsingskader aangegeven: 

Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand, mag het volgende 
worden 
verwacht: 
1. Het bouwwerk heeft in zijn verschijningsvorm een relatie met het gebruik ervan en de 
wijze waarop het gemaakt is. Daarnaast heeft de vormgeving ook zijn eigen samenhang 
en logica. 
2. Het bouwwerk levert geen negatieve bijdrage aan de kwaliteit van de openbare 
(stedelijke of landschappelijke) ruimte. Daarbij worden hogere eisen gesteld naarmate de 
openbare betekenis van het bouwwerk of de omgeving groter is. 
3. Het bouwwerk kent voldoende structuur in het beeld waarbij de aantrekkingskracht 
niet door ‘simpelheid’ verloren gaat. 
4. Het bouwwerk heeft een samenhangend stelsel van maatverhoudingen dat beheerst 
wordt toegepast in ruimtes, volumes en vlakverdelingen. 
5. Materiaal, textuur, kleur en lichttoetreding ondersteunen het karakter van het 
bouwwerk zelf en maken de ruimtelijke samenhang met de omgeving of de te verwachten 
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ontwikkeling daarvan duidelijk. 
 

Bond Heemschut is van mening dat ook toetsing aan de algemene criteria om een 
uitgebreide toelichting en motivatie vraagt. De criteria zijn immers zo algemeen, dat ze 
per locatie geïnterpreteerd en gepreciseerd dienen te worden. Met name het gestelde in 
punt 2 en punt 5 verdienen aandacht. Heemschut is in ieder geval van mening dat het 
bouwplan wel degelijk een negatieve bijdrage aan de kwaliteit van de openbare ruimte 
levert. Door het schaalverschil, de sterk afwijkende hoogte en de verdichting ten opzichte 
van het huidige dorpsbeeld. 

Geadviseerd is ook aan de hand van het beeldkwaliteitsplan. Toetsing hieraan is, zolang 
dit niet door de gemeenteraad is vastgesteld als aanvulling op de welstandsnota, niet 
toegestaan. 

 In de toelichting op het bestemmingsplan wordt het gebied als ontwikkelingsgebied 
beschouwd. Voor zo’n ontwikkelingsgebied dient de gemeenteraad de welstandscriteria 
vast te stellen. Het protocol “relatie welstandscriteria en ontwikkelingsgebieden”  in de 
nota op blz. 127 stelt o.a. het volgende: 

• Welstandscriteria kunnen alleen door de gemeenteraad worden vastgesteld. 
Delegatie van deze bevoegdheid aan B&W is niet mogelijk.  

• Welstandscriteria moeten zijn vastgesteld voordat de planvorming van concrete 
bouwplannen start. 

• Op het moment dat formele welstandstoetsing aan de orde is de raad hiervoor de 
criteria dient te hebben vastgesteld. 

• Beeldkwaliteitsplannen worden in een vroeg stadium van ontwikkeling ter 
advisering voorgelegd aan de welstandscommissie om de werkbaarheid en 
toepasbaarheid van de criteria te kunnen toetsen 

 

 Het beeldkwaliteitsplan ligt nu ter inzage, is dus niet door de gemeenteraad vastgesteld 
en kan dus ook  niet als aanvulling van de welstandsnota gehanteerd worden. Of het 
beeldkwaliteitsplan zelf al aan de welstandscommissie is voorgelegd is ons onbekend. 
Bovendien voldoet het plan niet aan  het punt, dat concrete planvorming pas gestart mag 
worden, nadat de welstandscriteria zijn voorgelegd. 

De Bond Heemschut is daarom van mening dat de planvorming prematuur is, in strijd 
met uw eigen regels en dat daarom ook de welstandstoetsing niet voldoet aan dezelfde 
regels. 

Conclusie omtrent het bouwplan. 

Een omgevingsvergunning zou naar ons oordeel niet verleend mogen worden. 
Planontwikkeling had niet plaats mogen vinden voor vaststelling van het 
beeldkwaliteitsplan. 
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Het ontwerp bestemmingsplan Aelderstraat 1. 

Algemeen. 

Het ontwerp bestemmingsplan is duidelijk geënt op het hierboven besproken, reeds ver 
uitgewerkte concrete bouwplan, met, nog niet uitgewerkte, uitbreidingsmogelijkheden in 
fase 2 en 3. Dit geldt ook voor het deel van het bestemmingsplan uitmakende 
beeldkwaliteitsplan. Dit is de omgekeerde gang van zaken. Ruimtelijk beleid dient door 
de gemeenteraad te worden vastgesteld. Het College van B&W dient zich te voegen naar 
dat beleid. Het kan en dient weliswaar beleidsvoorstellen te doen, doch dan heeft het zich 
te houden aan de hiervoor door u gestelde regels. In dit geval is dat niet gebeurd. Zie 
hieromtrent het gestelde bij “Het bouwplan”. 

Alleen al om deze redenen adviseert Bond Heemschut u het plan niet vast te stellen. 

Ruimtelijke gevolgen van het bestemmingsplan. 

Vaststelling van het bestemmingsplan, maakt op deze gevoelige en cultuurhistorisch 
gezien belangrijke locatie een ontwikkeling mogelijk die haaks staat op het tot heden 
gevoerde beleid de esdorpen en het esdorpenlandschap als belangrijke cultuuhistoriche 
drager van Drenthe, en dus ook van de gemeente Coevorden, zoveel mogelijk te 
respecteren. 

Toegestane bebouwingshoogte, massaopbouw en stedenbouwkundige verdichting geven 
een stedelijk beeld, dat zowel de dorpse identiteit van Aalden als dorp, maar ook van het 
van oudsher open, onbebouwde beekdal en de belangrijke overgang, thans een brug, over 
het diep zal aantasten. Waar dit toe kan leiden is op veel plaatsen in, maar vooral buiten 
de gemeente Coevorden zichtbaar. Kijk bijvoorbeeld Sleen, Gieten, Roden. 

Bond Heemschut heeft ernstige bezwaren tegen de grote toegestane goothoogten en 
maximale hoogten en tegen de bebouwingsintensiteit.  

Een en ander zorgt voor een groot schaalconflict met de overige bebouwing in het dorp, 
en in het bijzonder aan de Aelderstraat, die wordt gekenmerkt door een sobere, 
vanzelfsprekende vormgeving van vrijstaande bebouwing van één laag met een kap.  

Beek, beekdal en mogelijkheid tot het oversteken van water zijn cultuurhistorisch gezien 
zeer belangrijke en interessante gegevens. De vraag is gewettigd of een plek, waar deze 
elementen bij elkaar komen in dit Esdorpenlandschap wel bebouwd zou dienen te 
worden. Naar de mening van Bond Heemschut, zou dit eigenlijk niet het geval dienen te 
zijn. Begrijpelijk is, dat de aanwezigheid van de huidige bebouwing, afhankelijk van de 
eigendomsverhoudingen dit niet eenvoudig maakt. Het in de voorgestelde mate 
intensiveren van de bebouwing is echter onvoldoende onderbouwd en onaanvaardbaar.  

Inhoud van het ontwerp bestemmingsplan en van de toelichting. 
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1. Regels. 

“3.2.a.4 Een omgevingsvergunning voor bouwdeel B wordt niet eerder verleend dan 
nadat bouwdeel A gereed is. 

Dit lid geldt niet voor de bouwdelen lager dan de bovenzijde van de beganegrondvloer.” 

Bovenstaande maakt het verdiept parkeren en de hellingbaan bij bouwdeel A mogelijk. 
Met als gevolg de in het ontwerp geschetste verticale gevel van 4 volwaardige bouwlagen 
in een omgeving met een gebruikelijke hoogte van 1 bouwlaag van maximaal 3.00m en 
daarop een zadeldak. Die gevel zal dus het dorpsbeeld bepalen. 

2. Toelichting. 

Ad 3.1. (van de toelichting) Rijksbeleid. 

“Er wordt gebouwd binnen bestaand stedelijk gebied, waarbij de bebouwing is 
gecentreerd(?) ter hoogte van de voormalige bedrijfsbebouwing en aansluitend op 
bestaande omliggende bebouwing.” 

De Bond begrijpt dit stuk niet. Wat wordt bedoeld met gecentreerd, en hoe kan er sprake 
zijn van stedelijk gebied in dit Esdorp. 

Belangrijk in het kader van dit bestemmingsplan is wel de opmerking over het 
waarborgen van unieke natuurlijke en cultuurhistorische waarden. Ook dit is vastgelegd 
in het Besluit Ruimtelijke Ordening. 

Ad.3.2. Provinciaal beleid. 

In het Cultuurhistorisch compas, 2009, ligt het gebied binnen de sfeer van Provinciaal 
belang. De ambities zijn daarin onder meer als volgt vast gelegd. 

• Het in stand houden van de karakteristiek van het esdorpenlandschap, zich uitend 
in een zichtbare ruimtelijke samenhang tussen esdorp, es, beekdal en veld 

• Het vasthouden en doorzetten van de ruimtelijke, meer langgerekte opzet van de 
esdorpen door zorgvuldig om te gaan met de vrije ordening van de bebouwing en 
de doorzichten naar het omliggende buitengebied. 

• Het blijvend zichtbaar onderscheiden van de beekdalen door het grillig verloop en 
de kleinschaligheid te benadrukken. 

Als hierboven vermeld is de Bond Heemschut van mening dat juist deze kernkwaliteiten 
worden aangetast. De conclusie dat het plan past binnen het provinciaal beleid lijkt dan 
ook nogal voorbarig.  

Een uitspraak hieromtrent van de Provincie is in ieder geval niet bij de stukken gevoegd. 

Ad.3.3. Waterschapsbeleid. 
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Ook hier ontbreekt een standpunt van het Waterschap. In verband met te verwachten 
grotere hoeveelheden neerslag in korte tijd ( Recent hebben regenbuien schade aan het 
talud onder de brug veroorzaakt) is een standpunt van het Waterschap essentieel. De 
onderkeldering zal de waterhuishouding beïnvloeden. 

Ad.3.4. Gemeentelijk beleid. 

Structuurvisie. 

“In de structuurvisie zijn herinvullingsmogelijkheden voor de locatie Seubers voorzien, 
waarbij de plannen dienen te passen in het karakter van de dorpen.”  

Hierboven is aangegeven dat de Bond Heemschut juist vindt dat de voorgestelde 
herontwikkeling niet past in het bestaande dorpskarakter. 

“Alleen bestaande lokaal gebonden bedrijven kunnen binnen de kern gehandhaafd 
worden. Nieuwe bedrijfsvestiging dient in Coevorden of Emmen te geschieden.” 

Hier is sprake van een nieuwe bedrijfsvestiging, dus niet passend in de structuurvisie. In 
de toelichting wordt afwijking van dit standpunt niet onderbouwd. 

Belvedere gebied 

Hier ontbreekt iedere toelichting wat dit inhoudt en in hoeverre de plannen hierin passen, 
of juist niet. 

Welstandsnota Coevorden 2012 

“Voor de gemeente Coevorden is op 16 oktober 2012 de Welstandnota 2012 door de 
gemeenteraad vastgesteld. De welstandsnota bevat geen welstandscriteria voor grotere 
ontwikkelingsgebieden die de bestaande ruimtelijke structuur en karakteristiek 
doorbreken.  
Bij een dergelijke ontwikkeling dienen welstandscriteria worden opgesteld als onderdeel 
van de stedenbouwkundige planvoorbereiding. Daarin kan worden voorzien door het 
opstellen van een beeldkwaliteitsplan voor deze locatie (bijlage I).” 

Als hierboven al bij de bespreking van het bouwplan is vastgesteld mogen op grond van 
door de raad in de welstandsnota gestelde regels, concrete bouwplannen pas worden 
ontwikkeld na vaststelling van de aanvullende regels als vastgelegd in het 
beeldkwaliteitsplan door de gemeenteraad. Hiervan wordt geen gewag gemaakt. Gezien 
de zinssnede “kan worden voorzien door..” Is het beeldkwaliteitsplan niet vastgesteld. 
Toetsing kan alleen geschieden aan de hand van de bestaande welstandsnota.Het 
plangebied ligt in het in deze nota als esdorp aangeduide welstandsgebied.  

Erfgoednota. 

De ruime omgeving is in de beleidskaart aangeduid als Cultuurhistorisch zeer waardevol. 
Het huidige pand heeft op diverse kaarten de aanduiding Karakteristiek. Ook bij de 
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vorige planontwikkeling, begin dit jaar, werd uitgegaan van “een karakteristiek woon- en 
bedrijfspand”, dat in die plannen behouden bleef. 

In de belangenafweging wordt naar onze mening onvoldoende ingegaan op de 
cultuurhistorische waarden in die zin dat een Cultuurhistorisch onderzoek met een 
waardestelling van gebied en gebouwen ontbreekt.  

 

 

 

Conclusie gemeentelijk beleid. 

“Het plan kan voldoen” wordt hier gesteld. Dit houdt in, dat het dus niet voldoet. Het zou 
de leesbaarheid bevorderen als in de conclusie aangeduid wordt waar het dan niet aan 
voldoet. 

Economische uitvoerbaarheid en haalbaarheid. 

De bijlage hieromtrent is gevuld met onbewezen stellingen, suggesties en aannames. Als 
er onderzoek gedaan is, zou het resultaat ervan met het nodige cijfermateriaal inzichtelijk 
moeten zijn gemaakt. Dit is niet het geval. 

 

Het beeldkwaliteitsplan. 

Het beeldkwaliteitsplan volgt na, of komt gelijktijdig met het concrete bouwplan. Dat is, 
als hierboven betoogd in strijd met uw eigen protocol.  

Bond Heemschut stelt vast vast dat het concrete bouwplan wat betreft schaal, grootte en 
kleurgebruik (zink) niet aan de erin gestelde uitgangspunten voldoet. 

Verder ontbreekt een goede gebiedsomschrijving en definitie van het esdorpenlandschap, 
een verwijzing naar de bestaande welstandsnota en een motivatie waarom daarvan 
afgeweken wordt enz. 

 

Conclusie. 

Op grond van het bovenstaande adviseert de Bond Heemschut u niet accoord te gaan met 
het Ontwerp bestemmingsplan, de gevraagd omgevingsvergunning niet te verlenen en het 
beeldkwaliteitsplan niet vast te stellen. 

Tevens adviseert Heemschut u, vanuit uw eigen verantwoordelijkheid als locale overheid 
een ruimtelijk beleid te voeren en niet af te gaan op de wensen van één particuliere 
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opdrachtgever. In samenspraak met de inwoners van de dorpen Aalden en Zweeloo wordt 
het dan mogelijk recht te doen aan de bijzondere kwaliteiten van de omgeving en recht te 
doen aan deze unieke locatie tussen beide dorpen. 

 

 

 

 

Bond Heemschut is gaarne bereid het gestelde in deze zienswijze nader mondeling toe te 
lichten. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de Provinciale Commissie Drenthe  
 
De adviseur ruimtelijke kwaliteit, 
 
 
L. de Graaf. 
 
 
 


