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Betreft: zienswijze ex artikel 3.8 Wro op het ontwerpbestemmingsplan 
'De Krijgsman' 

Verzenddatum 

2 1 JULI 20U 
Geacht college, 

Op 11 juni 2014 ontvingen wij uw kennisgeving dat het 
ontwerpbestemmingsplan 'De Krijgsman' vanaf 1 2 juni 2014 in verband 
met technische storing op www.ruimtelljkeplannen.nl opnieuw ter visie 
is gelegd. De periode van ter visielegging is tot en met woensdag 23 juli 
2014. 

Kenmerk 

340753/434868 

Uw kenmerk 

Wij hebben eerder per brief van 1 9 juni 2014, ons kenmerk 
340753/377506, een reactie gegeven op het ontwerpbestemmingsplan. 
In onze reactie hebben wij aan u medegedeeld dat het 
ontwerpbestemmingsplan gelet op artikel 5 van de Provinciale 
Ruimtelijke Verordening (hierna: verordening) voorgelegd dient te 
worden aan de Regionale Adviescommissie Detailhandel Noord-Holland 
Zuid (hierna: RAC). Tevens hebben wij aangegeven dat u inzichtelijk 
dient te maken op welke wijze u voldoet aan de in artikel 5 van de 
verordening opgenomen afwijkingsregels. 

Wij hebben het advies van de RAC over het ontwerpbestemmingsplan 
'de Krijgsman', dat ook aan u is toegezonden, ontvangen. Het advies 
van de RAC is als bijlage bij deze brief gevoegd. Wij sluiten ons aan bij 
het advies van de RAC en wij constateren dat u de toevoeging van 
detailhandel in het ontwerpbestemmingsplan onvoldoende heeft 
onderbouwd. 
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Gelet op het voorgaande brengen wij zienswijze naar voren omtrent het 
ontwerp van het bestemmingsplan 'De Krijgsman', omdat het plan niet 
in overeenstemming is met artikel 5 van de verordening. Wij gaan er 
vanuit dat u onze opmerkingen ter harte neemt en het 
bestemmingsplan in overeenstemming brengt met de verordening. 

Hoogachtend, 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 

Sectormanager Interbestuurlijk Toezicht 
mw. mr. H.W. Verschuren 

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend. 

Bijlage: 

- Advies Regionale Adviescommissie Detailhandel Noord-Holland 
Zuid over het ontwerpbestemmingsplan De Krijgsman, Muiden. 


