Adviescommissie ruimtelijke kwaliteit

Jaarverslag 2020
Gemeente Waadhoeke
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Met plezier bieden wij u ons jaarverslag over 2020 aan. In dit jaarverslag laten we
zien wat de adviescommissie in 2020 heeft kunnen bijdragen aan de ruimtelijke
kwaliteit in uw gemeente. Soms war
waren
en dat gr
grote
ote zaken, ingrijpende plannen
waar
waarover
over we adviseer
adviseerden.
den. Maar veel vaker ging het over kleine ingr
ingrepen
epen in de
leefomgeving. Kleine dagelijkse veranderingen, die bij elkaar opgeteld toch veel
invloed op de kwaliteit van de leefomgeving kunnen hebben. Naast een veilige en
gezonde fysieke leefomgeving is een goede omgevingskwaliteit van gr
groot
oot belang.

In verband met de coronacrisis was 2020 een
moeilijk jaar voor iedereen. Zittingen van de lokale
adviescommissies in de gemeentehuizen konden in
verband met de beperkende maatregelen
gedurende het grootste deel van het jaar niet
plaatsvinden. Toch is zo goed als mogelijk de
advisering gecontinueerd, al moest worden
overgeschakeld op videosoftware voor de dialoog
met aanvragers en gemeentelijk
vertegenwoordigers.

Dit jaarverslag is een uitnodiging om in gesprek te
blijven over de zorg voor een veilige, gezonde en
aantrekkelijke leefomgeving. Als er weer de
gelegenheid is om op het gemeentehuis een
openbare zitting van de adviescommissie te
houden, bent u van harte welkom om deze bij te
wonen. We organiseren ook graag weer een korte
(fiets)excursie met raadsleden door de gemeente,
samen met de adviseurs van hûs en hiem. Om
samen te ontdekken en te bespreken hoe we
ruimtelijke kwaliteit ervaren.

Dit jaar bouwen wij voort op het jaarverslag uit
2019 met meer inhoud en beeldmateriaal. Nieuw is
dat het jaarverslag is geïntegreerd met de website.
Het bevat wederom de herkenbare rubrieken. In
Het jaar 2020 in vogelvlucht beschrijven we hoe de
commissie in 2020 was samengesteld en te werk
ging. In de rubriek Gemeentelijk beleid beschrijven
we hoe we gebruik maakten van de door uw
gemeenteraad vastgestelde beleidskaders. We
ronden af met een samenvatting van de
Aanbevelingen.

Namens uw Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit,
ir. Gerrit Boschloo,
voorzitter lokale commissie Waadhoeke

Het jaar 2020 in vogelvlucht
De Gemeente W
Waadhoeke
aadhoeke is één van de 17 Friese gemeenten die de
Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit hûs en hiem hebben aangewezen als
geïntegr
geïntegreer
eerde
de welstands- en monumentencommissie.

Commissie
In de gemeente wordt de commissie vertegenwoordigd door een adviseur van hûs en hiem die voor een
periode van drie jaar tot voorzitter van de lokale adviescommissie is benoemd. De voorzitter wordt bijgestaan
door een tweede adviseur, de zogenoemde secondant die per vier maanden rouleert. De adviseurs zijn
onafhankelijk ten opzichte van de gemeentelijke organisatie en de aan hen voorgelegde plannen.
De samenstelling van de commissie was in 2020:

• Voorzitter
ir. Gerrit Boschloo
• Secondanten
1e periode:
ir. Jasper van Zellingen
2e periode:
ir. René Bremer
3e periode:
ir. Stefan Stienstra

• Monumentendeskundige
drs. Gertjan Timmer
• Gemeentelijke
ondersteuning
Tjerk Montauban

Werkwijze
De commissie vergadert in principe iedere maandagochtend van de oneven weken op het gemeentehuis.
Deze vergaderingen zijn openbaar. In de vergadering worden de plannen voor de eerste keer bekeken en
getoetst. De aanvrager kan het plan zelf toelichten. Bij de planbehandeling wordt een
omgevingsinformatiesysteem gebruikt met omgevingsbeelden. Deze werkwijze is in 2020 zo goed mogelijk
benaderd, maar vanwege de Covid-19 maatregelen is het bezoek aan het gemeentehuis in dit adviesjaar
meestentijds vervangen door digitaal overleg.
De praktijk is dat verreweg de meeste plannen (ca. 95%) door de lokale commissie beoordeeld worden.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid het plan aan de breder samengestelde multidisciplinaire commissie, de
Centrale Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit van hûs en hiem, voor te leggen. Van elke planbeoordeling
maakt de commissie een kort, geschreven advies. In het geval van een monumentenaanvraag wordt een
gecombineerd welstands- en monumentenadvies uitgebracht.

2020 in cijfers
De commissie heeft in 2020 in totaal 269 eerste adviesaanvragen behandeld. Dat zijn er dertien minder dan in
2019. Op de overzichtskaart kunt u zien hoe de aantallen van eerste planbehandelingen over de gehele
provincie verdeeld zijn. De lokale commissie kwam 25 keer bijeen en schreef 444 adviezen. Het advies is
direct bekend en wordt de volgende dag in het OLO (omgevingsloket online) geplaatst.

76%
van de formele aanvragen kreeg in
een keer een positief of een
‘voldoet mits’ advies.

Percentage naar Aard van AdviesGemeente

Bij 32 aanvragen werd de aanvraag voor
nadere beschouwing, waarneming ter plaatse
en/of breder overleg meegenomen. In drie
gevallen leidde dit tot beoordeling in de
Centrale Adviescommissie Ruimtelijke
Kwaliteit. Bij aanmerkelijk meer aanvragen dan
in 2019 betrof het plannen met een bouwsom
tussen de € 100.000 en € 150.000.
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96
aanvragen werden eerst in het
kader van vooroverleg ingediend.

Niet vaak, maar het komt voor dat het college
afwijkt van onze advisering. Voor nadere
informatie hierover verwijzen we naar het
verslag van burgemeester en wethouders.
Wanneer B&W het advies niet overnamen,
werd dat gemotiveerd en teruggekoppeld naar
de commissie.
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TABEL A

Gemeente Waadhoeke

Provinciaal

2018

2019

2020

2018

2019

2020

1e welstandsadviesaanvragen

274

273

239

3110

3114

3257

behandelingen/welstandsaanvr
behandelingen/welstandsaanvr..

1,68

1,65

1,82

1,81

1,83

1,92

19

19

30

255

295

283

behandelingen/monumentaanvr
behandelingen/monumentaanvr..

1,11

1,74

1,2

1,57

1,68

1,81

totaal aantal 1e aanvragen

293

292

269

3365

3409

3540

adviesgelden (x € 1000)

92,7

78,1

82,9

1066
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1047

1e monumentenadviesaanvragen
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TABEL C

Gemeente Waadhoeke

Provinciaal
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Vooroverleg
Dit jaar werd bij 96 plannen gebruik gemaakt van de mogelijkheid van vooroverleg. Onze ervaringen met
vooroverleg zijn positief. De aanvrager krijgt dan voorafgaand aan de procedure voor de vergunningaanvraag
de mogelijkheid om met deskundigen van gedachten te wisselen. Eventuele aanpassingen kunnen nog
worden verwerkt zonder de druk van dwingende termijnen. In een tussenoverleg kan met de commissie van
gedachten worden gewisseld over de strekking van het préadvies en over mogelijke oplossingsrichtingen. En
– niet onbelangrijk – ook de aanvrager staat in het vooroverleg meer open voor suggesties en eventueel
nodige aanpassingen. De aanvrager kan op basis van het vooroverleg ook al in een vroeg stadium (dus voor
grote investeringen zijn gedaan) beslissen over wel, niet of hoe door te gaan met het plan.
Is er sprake van een “lopende” aanvraag dan is er de mogelijkheid van tussenoverleg. In een tussenoverleg
kan met de commissie van gedachten worden gewisseld over de strekking van het préadvies en over
mogelijke oplossingsrichtingen.
Aanbeveling: De commissie wil graag zo vroeg mogelijk betrokken zijn bij planen ontwerpprocessen en adviseert u om het vooroverleg te blijven stimuleren.
De centrale adviescommissie
Gecompliceerde plannen kunnen worden voorgelegd aan de breed samengestelde Centrale Adviescommissie
Ruimtelijke Kwaliteit van hûs en hiem. In 2020 gebeurde dat bij drie van de aan ons voorgelegde plannen:
• Nieuwbouwwoningen op twee invullocaties te Franeker.
• Bungalow op voormalig boerenerf te Vrouwenparochie.
• Grootschalige glastuinbouw bij Sexbierum.
Overige advisering
Afgelopen jaar heeft u als gemeente hoofdzakelijk ons advies gevraagd ten aanzien van de reguliere
advisering. Uiteraard zijn wij ook voor advies beschikbaar waar het andere zaken omtrent de ruimtelijke
kwaliteit betreft. Zo kunt u ten aanzien van nieuw vast te stellen beleid (zoals beeldkwaliteitsplannen) ook in de
ontwikkelingsfase onze expertise inzetten, zowel op inhoudelijk gebied als wat betreft toetsing op praktische
toepasbaarheid. Ook bij de ontwikkelingen richting het invoeren van de omgevingswet staat hûs en hiem tot
uw beschikking. Zo zijn wij bij diverse Friese gemeentes inmiddels betrokken geweest bij pilots voor de
omgevingstafel.
Naast de reguliere advisering in het kader van vergunningaanvragen, heeft hûs en hiem afgelopen jaar een
notitie opgesteld ten aanzien van de provinciale ontwikkeling op het gebied van kleine, particuliere
windturbines tot 15 meter. Deze notitie is ook naar uw gemeente gestuurd als handreiking om de reeds
bestaande criteria voor windturbines tot 10 meter hoogte aan te vullen ten aanzien van het nieuwe beleid. Zo
kunnen potentiële aanvragers op voorhand inzicht krijgen in de mogelijkheden alsook in de wijze waarop deze
verduurzamingselementen zo goed mogelijk kunnen worden ingepast in het landschap. Voor de advisering
geldt dat vastgestelde criteria de eenduidigheid in de beoordeling bevorderen.

Aanbeveling: De commissie biedt haar expertise breed aan ten aanzien van
ruimtelijke kwaliteit, ook ter ondersteuning in de ontwikkelingsfase voor nieuw
beleid.

Aanbeveling: De commissie adviseert u om de objectgerichte criteria voor
kleine windturbines aan te passen naar het nieuwe beleid voor turbines tot 15
meter hoogte.

Overige actitiveiten
In 2020 vond er vanwege Covid-19 geen fietstocht met de raad plaats. 2021 biedt daartoe hopen we wel weer
gelegenheid. Het is immers inmiddels al weer even geleden dat de commissie met de raden van toen door de
nog vorige gemeenten heeft gefietst. Inmiddels is de eerste drukte rond de fusie achter de rug en we stellen
voor met elkaar de nieuwe gemeente op het rijwiel te verkennen en zo ook diverse zaken aangaande de
ruimtelijke kwaliteit te bespreken.

In het oog springend

Advisering ten opzichte van voorgaande jaren
2020 was in meerdere opzichten geen doorsnee jaar. Opvallend is dat het aantal aanvragen in dit jaar van
Covid-19 nagenoeg onveranderd is. Mogelijk laat de stijging van het aantal behandelingen per plan en ook de
stijging van het percentage Aanhoud-adviezen zich wel verklaren als een bijwerking van de epidemie.
De waarde van onafhankelijke en openbare advisering
Hûs en hiem is niet voor niets onafhankelijk in haar advisering. Deze onafhankelijkheid zorgt ervoor dat de
organisatie en haar medewerkers kunnen adviseren op basis van hun expertise zonder last of vrees. Die
werkwijze draagt bij aan een transparante advisering en geeft ook de geadviseerde de ruimte om gemotiveerd
af te wijken. Hûs en hiem betracht ook een zo groot mogelijke openbaarheid bij haar adviezen en de
totstandkoming daarvan. Ook dit draagt bij aan de transparantie van de advisering. Ondanks de digitale
mogelijkheden die in samenwerking met de gemeente zijn georganiseerd, zaten de noodzakelijke Covidmaatregelen in 2020 de openbaarheid in de weg. Die openbaarheid is sterk gediend bij vergaderen op het
(toegankelijke) gemeentehuis.

Gemeentelijk beleid
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advisering vindt steeds plaats binnen de bouwmogelijkheden van de
bestemmingsplannen.

Welstandsbeleid
De welstandsnota Waadhoeke is naar onze mening over het algemeen goed toepasbaar. We merken dat het
beleid verhelderend is voor initiatiefnemers. Het maakt duidelijk wat de gemeente wil bereiken met het oog op
de ruimtelijke kwaliteit en het biedt houvast bij de begeleiding en de beoordeling van plannen.

Erfgoedbeleid
Een waardevol bezit.

“Alles van waarde is weerloos”
(uit het gedicht De zeer oude zingt uit 1953 van Lucebert)
“In onze omgang met wat kwetsbaar en waardevol is, hebben we daarbij een feilloze spiegel die toont of we
onze werkelijke waarden en belangen op orde hebben.”
(Floris Alkemade De toekomst van Nederland blz.127)
“Het is van mij, dus ik doe er mee wat ik wil.”
Al bij het invoeren van het mijn en dijn was het duidelijk dat het niet zo simpel ligt. Direct duidelijk was dat niet
alles bezit kon zijn en ook werd al snel een verantwoord omgaan met bezit verlangd.
Met het inperken van het eigendomsrecht hebben we doorgaans moeite. De monumentenwet van 1968 was
zo’n inperking en het kostte in Nederland dan ook vanaf het eerste idee tot de uiteindelijke invoering zo’n
kleine eeuw. Met het gemeentelijk monumentenbeleid en de invoering van gemeentelijke monumenten merken
we iets vergelijkbaars.
Laten we ons beperken tot het bezit van grond en opstallen. In de aanstaande omgevingswet is zorgplicht een
belangrijk begrip. Let wel, hier wordt dus gesproken over een plicht. Deze plicht gaat hand in hand met het
recht van eigendom. “Het is van mij, dus ik doe er mee wat ik wil” wordt hiermee danig ingeperkt. Nieuw is dit
overigens niet, al hadden we het voorheen over “zoals een goed huisvader betaamt”.

Het toekennen en erkennen van een algemeen belang maakt ook dat de eigenaar in zijn zorgplicht niet alleen
staat. De overheid, als vertegenwoordiger van de gemeenschap, heeft hierbij ook een belangrijke taak en
verantwoordelijkheid. De (gemeentelijke) overheid vertaalt haar zorgplicht deels in aanvullende regelgeving,
extra toezicht en meer “bemoeizucht”. Hier lijken overheid en eigenaar elkaars tegenstanders. Het is van
belang dat de aanvullende ondersteuning aan de eigenaar financieel, maar zeker ook op gebied van kennis
(procedureel, vakinhoudelijk en van subsidies en specifieke regelingen) geleverd wordt. Op dat gebied zijn
overheid en eigenaar elkaars partners.
Het maatschappelijk belang en het privaat belang hoeven niet automatisch elkaars tegengestelde belangen te
zijn. Bij het in stand houden van monumentale panden kan ook juist worden uitgegaan van het
gemeenschappelijk belang van zowel de eigenaar als van de samenleving. Bij het stimuleren van eigenaren
van de monumenten wordt doorgaans gedacht aan een financiële ondersteuning van de eigenaren in de vorm
van subsidies of van een belastingvoordeel (gemeentelijk of rijks). Maar waar zijn eigenaren het meest mee
geholpen? Met een eenmalige subsidie voor een beperkt gedeelte van de kosten, of met ondersteuning door
middel van planologische medewerking vanuit de gemeente? Vermoedelijk het laatste. De gemeenten zouden
meer kunnen inzetten op planologisch medewerking aan planvorming.
De gemeente zou kunnen overwegen om medewerking te verlenen aan initiatieven aan monumentenpanden
door juist vanwege deze monumentenstatus in meerdere of in mindere mate af te wijken van de criteria die
gelden in het bestemmingsplan/omgevingsplan. Een eigenaar van een monumentenpand is meer gebaat bij
het planologisch (mede) mogelijk maken van zijn initiatief en het daarbij bruikbaar maken van het
monumentenpand (gezien de technische en functionele beperkingen van het pand) dan bij een financiële
bijdrage in de vorm van subsidie. Een financiële bijdrage is in de regel beperkt en dekt slechts een gedeelte
van de (meer)kosten. De ongelijkheid qua mogelijkheden en beperkingen bij monumenten is moeilijk in geld uit
te drukken en daarmee ook moeilijk in compensatie in de vorm van een subsidie. Bovendien dekt een
financiële bijdrage in de vorm van een (eenmalige) subsidie geenszins de werkelijke investering, zeker niet bij
gemeentelijke subsidieregelingen.
Anders gesteld: overweeg om bij een monumentenpand (en bij een beeldbepalend pand) de eigenaar meer
planologische ruimte te bieden dan bij andere eigenaren. Kies de redenering dat bij een monument een
uitbreiding juist wel mogelijk is omdat het een monument is. De huidige regelgeving werkt soms het behoud
van monumentenpanden en beeldbepalende panden tegen. Een voorbeeld is het in specifieke gevallen
verruimen van de uitbreidingsmogelijkheden van een klein woudboerderijtje, in afwijking van hetgeen in het
bestemmingsplan staat, en meer dan bij reguliere panden. Door deze aanpak verruim je de kansen om een
monument ook in de toekomst functioneel en dus aantrekkelijk te houden. Iets wat de instandhouding ten
goede kan komen.
Dit bovenstaande betekent natuurlijk niet dat alles ongelimiteerd maar kan, er is duidelijk een
gemeenschappelijk belang. Het bewust zijn daarvan en het waarderen van elkaar draagt bij aan een goed
resultaat. Een zorgvuldig en bekend gemeentelijk erfgoedbeleid helpt bij de bewustwording van de waarde
van het erfgoed en de bijdrage ervan aan de eigenaar en de gemeenschap.

Karakteristiek pand of gemeentelijk monument?
De gemeente Waadhoeke heeft een aantal panden op monumentale waarden laten onderzoeken door het
Monumentensteunpunt. Panden die hoog scoorden zijn aangewezen als karakteristiek pand en als zodanig
opgenomen in het bestemmingsplan. Middels het bestemmingsplan zijn daarmee de contouren van het pand
vastgelegd en is sloop alleen mogelijk als er voor passende nieuwbouw wordt zorggedragen. Het pand zelf is
dus niet beschermd, noch haar architectonisch specifieke elementen anders dan haar contouren. Glas in lood,
bijzondere metselwerkmotieven, stijlspecifieke detaillering en dergelijke zijn elementen die sterke bijgedragen
hebben aan de bijzondere waardering voor deze panden, maar zijn dus niet beschermd. Ook zijn er enkele
panden die niet hoog scoorden maar juist wel op stedenbouwkundige aspecten van hoge waarde zijn. We
vragen u dit nader te bezien en doen daarbij de volgende aanbeveling:

Aanbeveling: De commissie beveelt aan om panden die door hun hoge
puntenscore thans aangewezen zijn als karakteristiek pand, aan te wijzen als
gemeentelijk monument.

Aanbeveling: De commissie beveelt aan om panden die stedenbouwkundig
dusdanig gepositioneerd en van belang zijn in het betreffende
bestemmingsplan, aan te wijzen als karakteristiek.

Aanbeveling: De commissie beveelt aan om aandacht te houden en het
draagvlak te versterken om het erfgoed beter te kunnen behouden en mogelijk
ook in te zetten als troef bij de vraagstukken over ruimtelijke kwaliteit en
identiteit.

Handhavingsbeleid
Als welstandsbeleid en handhavingsbeleid niet gelijk op gaan, ontstaan er onduidelijkheden en frustraties. Met
name bij de veel voorkomende bouwwerken zien we soms dat een aangevraagd bouwwerk op grond van de
welstandscriteria niet mogelijk is, terwijl ‘de buren precies hetzelfde hebben gedaan’. Hoewel de commissie
dan uitlegt dat de buren dat waarschijnlijk zonder vergunning hebben gedaan, is het een hard gelag als de
commissie dan negatief moet adviseren. Degene die netjes een vergunning aanvraagt, trekt dan aan het
kortste eind.

Aanbeveling: De commissie adviseert u om ten aanzien van welstand een actief
handhavingsbeleid te (blijven) voeren.

Kwaliteitsbeleid onder de Omgevingswet
De komst van de Omgevingswet biedt de mogelijkheid om de beleidskaders te integreren. Met de ingang van
de Omgevingswet worden huidige regels voor gemeentelijk erfgoedbeleid en welstandsbeleid in de basis
gewaarborgd in de zogenoemde ‘bruidsschat’. Maar de gemeente heeft ook ruimte om zelf invulling te geven
aan een passend omgevingsplan. De gemeenteraad kan daarin aangeven voor welke vergunningplichtige
activiteiten advies door de gemeentelijke adviescommissie verplicht is. Dit biedt goede kansen voor een meer
integrale advisering.

De omgevingswet betekent een nieuwe commissie ?
In de omgevingswet is de ruimtelijke kwaliteit van de leefomgeving één van de pijlers. En waar thans
bestemmingsplantoets en welstandstoets nog gescheiden zijn (en in het beleid deze soms los van elkaar lijkt
te staan) gaan deze straks samenvallen. Verbreding van de lokale commissies lijkt wenselijk, een intensiever
overleg met de gemeentelijk stedenbouwkundigen en landschapsdeskundigen lijkt nodig. Graag treden we
daarover met u in overleg. Vooralsnog zal de overgang een aantal kleinere, juridisch noodzakelijke, wijzigingen
betekenen.

Aanbeveling: De commissie adviseert u om bij het ontwikkelen van
kwaliteitsbeleid samenhang aan te brengen tussen de verschillende
instrumenten zoals de omgevingsvisie, het omgevingsplan en mogelijk ook een
kwalitatief omgevingsprogramma.

Aanbevelingen
In dit jaarverslag hebben we verschillende aanbevelingen geformuleer
geformuleerd.
d. W
We
e vatten ze
hier nog een keer samen:

• De commissie wil graag zo vroeg mogelijk
betrokken zijn bij plan- en ontwerpprocessen en
adviseert u om het vooroverleg te blijven
stimuleren.

• De commissie biedt haar expertise breed aan ten
aanzien van ruimtelijke kwaliteit, ook ter
ondersteuning in de ontwikkelingsfase voor
nieuw beleid.

• De commissie adviseert u om de objectgerichte
criteria voor kleine windturbines aan te passen
naar het nieuwe beleid voor turbines tot 15 meter
hoogte.

• De commissie beveelt aan om panden die door
hun hoge puntenscore thans aangewezen zijn als
karakteristiek pand, aan te wijzen als
gemeentelijk monument.

• De commissie beveelt aan om panden die
stedenbouwkundig dusdanig gepositioneerd en
van belang zijn in het betreffende
bestemmingsplan, aan te wijzen als
karakteristiek.

• De commissie beveelt aan om aandacht te
houden en het draagvlak te versterken om het
erfgoed beter te kunnen behouden en mogelijk
ook in te zetten als troef bij de vraagstukken over
ruimtelijke kwaliteit en identiteit.

• De commissie adviseert u om ten aanzien van
welstand een actief handhavingsbeleid te (blijven)
voeren.

• De commissie adviseert u om bij het ontwikkelen
van kwaliteitsbeleid samenhang aan te brengen
tussen de verschillende instrumenten zoals de
omgevingsvisie, het omgevingsplan en mogelijk
ook een kwalitatief omgevingsprogramma.

Concluderend stellen we dat de advisering in uw gemeente op een positieve en uitnodigende manier verloopt.
2020 was een bijzonder jaar. De Coronacrisis heeft een grote druk gelegd op de gehele samenleving en ook bij
de welstandsadvisering hebben we hiervan de gevolgen gemerkt. We zijn blij dat we in goede samenwerking
met uw gemeente, snel hebben kunnen schakelen zodat de advisering zonder al te veel hapering door kon
blijven gaan. Het feit dat ook het contact met de aanvragers overeind bleef, is daarbij voor ons zeer
waardevol. Tenslotte zijn het de inwoners van de gemeente waarvoor we gezamenlijk de goede
omgevingskwaliteit willen waarborgen.
De komende jaren staan we gezamenlijk voor de uitdaging om door te ontwikkelen in de geest van de
Omgevingswet. Hûs en hiem denkt hierover graag met u mee. Er is expertise om bijvoorbeeld ook te
adviseren over de formulering van beleid, ruimtelijke opgaven en ontwerpuitgangspunten. Want: hoe meer je
aan de voorzijde van processen kunt meedenken, hoe minder je aan het eind van processen hoeft in te
grijpen. Als adviescommissie staan we klaar om samen met uw gemeente te experimenteren, te ontdekken
wat goed werkt en onze werkwijze zo nodig aan te passen.
Tot slot nog het volgende: Het is inmiddels alweer even geleden dat de commissie met de raden van toen
door de nog vorige gemeenten heeft gefietst. Inmiddels is de eerste drukte rond de fusie achter de rug en we
stellen voor met elkaar de nieuwe gemeente op het rijwiel te verkennen en zo ook diverse zaken aangaande
de ruimtelijke kwaliteit te bespreken.
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