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Nota van Beantwoording zienswijzen Detailhandelsvisie Kop van
Noord-Holland
13 oktober 2011
Het ontwerp van de Regionale Detailhandelsvisie Kop van Noord-Holland heeft in de periode juni augustus in alle gemeenten van de Kop van Noord-Holland ter inzage gelegen. Hierbij zijn inwoners
en belanghebbenden in de gelegenheid gesteld een zienswijze over de ontwerpvisie naar voren te
brengen. Hieronder volgt een verkorte weergave van de ontvangen zienswijzen met aansluitend een
inhoudelijke reactie en conclusie.

Detailhandelsfederatie Den Helder
Procedureel
De zienswijze is schriftelijk ingediend bij het College van B&W van Den Helder. Detailhandelsfederatie
Den Helder heeft mondeling om uitstel van de reactietermijn gevraagd tot 1 oktober. Gelet op het
gewenste draagvlak voor de visie is hiermee ingestemd.
Inhoudelijk
1. Bij het beleid dient rekening gehouden te worden met een regionaal krimpscenario.
2. Er dient terughoudendheid betracht te worden ten aanzien van geplande, maar nog niet
gerealiseerde uitbreidingen, i.h.b. de locatie langs de A7 in Wieringermeer.
3. Uitbreiding met nieuw winkelvloeroppervlakte dient gepaard te gaan met sanering elders. Daarbij
dient prioriteit gegeven te worden aan binnensteden. Er moet duidelijk vastgelegd wat wel en niet
mag op PDV-locaties.
4. Clusteren van aanbod op PDV- en GDV-locaties en geen uitwaaiering naar de rand of
weidewinkels.
5. Geen nieuwe ontwikkelingen creëren zolang het stadshart in ontwikkeling is.
6. De branches „dier‟ en „fiets‟ in Den Helder alleen toestaan in het huidige bouwblok van het huidige
perifere blok.
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7. Voor nieuw te bouwen panden een ondergrens van 1.500 m BVO i.p.v. 1.000 m .
8. a. Internetwinkels met showroom en afhaalpunt alleen in echte detailhandelsgebieden toestaan.
b. Niet toestaan van shop-in-shop-constructies dus een huurder per locatie.
c. Vastleggen van opgevoerde beperkingen in de nog vast te stellen lokale detailhandelsnota.
9. Ofschoon controle van het aantal meters branchevreemde artikelen een onmogelijke opgave lijkt,
dient hier in principe aan vastgehouden te worden.
Reactie
Ad 1. Zoals is aangegeven in de paragraaf 2.2 Uitgangspunten en ambities, is als gevolg van
demografische ontwikkelingen de marktruimte voor substantiële uitbreiding van het winkelaanbod in
de regio gering. Naar verwachting zal het aantal inwoners in de Kop op de middellange termijn
ongeveer stabiel blijven (zie bijlage 2.3). Daarnaast leidt de opkomst van internetverkopen tot extra
druk op de markt, hetgeen per saldo inderdaad resulteert in een afname van de vraag naar
winkelruimte. Om deze reden is het beleidsuitgangspunt dat nieuwe winkelgebieden niet zijn gewenst.
Ad 2. In de visie is aangegeven dat nieuwe winkelgebieden in principe niet zijn gewenst in de regio. In
de visie is een beoordelingskader opgenomen, op basis waarvan nieuwe initiatieven beoordeeld
kunnen worden. Dit beoordelingskader is primair gericht op nieuwe detailhandelsontwikkelingen
waarvoor bestemmingsplanwijzigingen noodzakelijk zijn. De in de zienswijze genoemde locatie langs
de A7 past reeds in het vigerende bestemmingsplan. Regionale afstemming is voor deze locatie
daarom niet aan de orde.

Ad 3. In de regionale visie wordt inderdaad de prioriteit gelegd bij de ontwikkeling van de winkelcentra
in de binnensteden, juist om ontwrichting in deze gebieden te voorkomen. Om deze reden is gekozen
voor beperkingen ten aanzien van de grootschalige perifere locaties, in het bijzonder waar het de lijst
van toegestane branches betreft. Ons inziens geeft deze benadering zo goed mogelijk de gewenste
duidelijkheid.
Ad 4. Dit punt van de zienswijze wordt volledig onderschreven en vormt het uitgangspunt van het
beleid.
Ad 5/6. Deze punten spitsen zich toe op de lokale situatie in Den Helder en vallen daarmee buiten de
reikwijdte van de regionale detailhandelsvisie. Het college van B&W van Den Helder zal de suggestie
betrekken in de lokale uitwerking van de regionale visie.
Ad 7. In zijn algemeenheid geldt dat genoemde normen gelden voor nieuwe vestigingen. Dit zal in
de tekst verduidelijkt worden. Bovendien zal in de tekst worden aangegeven dat lokaal gekozen kan
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worden voor aanscherping van de norm (bijvoorbeeld door de grens naar 1.500 m op te trekken).
Het college van B&W van Den Helder zal de suggestie betrekken in de lokale uitwerking van de
regionale visie.
Ad 8a. In de visie is reeds aangegeven dat het ongewenst is dat afhaalpunten voor internetaankopen
op bedrijventerreinen uitgroeien tot complete winkels met etalagefunctie en productadvisering, omdat
dit activiteiten zijn die goed kunnen worden ingepast in reguliere winkelgebieden. Deze stellingname
zal worden verwerkt in de diverse lokale plannen. In onze visie behoren afhaalpunten met als
hoofdfunctie opslag en distributie wel op bedrijventerreinen.
Ad 8b. Dit punt spitst zich toe op de situatie dat via onderverhuur ongewenste situaties ontstaan op
grootschalige perifere locaties, omdat op deze wijze toch weer kleinschalige activiteiten op deze
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locaties ontstaan, ondanks de 1.000m -beperking (zoals die gelden voor de branches „fiets‟ en
plant/dier‟). Deze suggestie zal worden overgenomen, omdat het aansluit bij de bedoeling van de
nota: het voorkomen van ontwrichting van de stadscentra doordat kleinschalige winkels naar de
perifere locaties trekken.
A 8c. B&W van Den Helder zal afzonderlijk reageren ten aanzien van de wijze waarop het regionale
beleid wordt doorvertaald naar de lokale detailhandelsnota.
Ad 9. We onderkennen dat controle niet eenvoudig zal zijn, maar wensen dit principe vast te houden.
Conclusie
De zienswijze geeft aanleiding om de tekst als volgt aan te passen:

Blz. 16, kopje Regionale beleidslijnen assortiment grootschalige en perifere detailhandel:
toevoegen: Nieuwe vestigingen van detailhandel waarbij …

Blz. 16, subparagraaf Assortimentbepaling op locaties buiten de hoofdwinkelgebieden en lokale
basisvoorzieningen: toevoegen middels voetnoot: Deze oppervlaktebeperking mag niet
verwateren via shop-in-shop-concepten, waarbij door onderhuur of anderszins meerdere
bedrijven gezamenlijk een vestiging vormen.

Blz. 16, subparagraaf Assortimentbepaling op locaties buiten de hoofdwinkelgebieden en lokale
basisvoorzieningen: toevoegen: Op basis van lokale omstandigheden kan een gemeente
besluiten deze beperkingen nader aan te scherpen.

Gijs Heutink Advocaten namens Uni-Invest BV
Procedureel
De zienswijze is schriftelijk ingediend bij het College van B&W van Schagen. De zienswijze is op 3
augustus 2011 en daarmee tijdig ontvangen.
Inhoudelijk
Volgens de ontwerpvisie zijn in de Kop van Noord-Holland drie plaatsen het meest geschikt als
vestigingsplaats voor grootschalige en perifere winkels: Den Helder, Schagen en Wieringerwerf. In
deze plaatsen zijn de volgende gebieden (geheel of gedeeltelijk) aangewezen als concentratiegebied:
Den Helder (Ravelijn), Schagen (Witte Paal en Lagedijk) en Wieringerwerf (Robbenplaat). Op deze

locaties liggen mogelijkheden voor onder meer detailhandel in auto‟s, motoren, boten, caravans,
keukens, badkamers, zonwering, tuinhuisjes, wonen, doe-het-zelf, plant & dier en rijwielen.
Detailhandel waarbij het assortiment in hoofdzaak wordt gevuld met (een van) de genoemde
assortimentsgroepen mag zich in principe op de voormelde concentratiegebieden vestigen als de
detailhandelsontwikkeling kleiner is dan 5.000 m2. Bij grotere ontwikkelingen is regionale afstemming
benodigd. In de andere plaatsen c.q. gemeenten en buiten de aangewezen concentratiegebieden
worden de vestigingsgebieden voor grootschalige en perifere detailhandel zoveel mogelijk beperkt.
1. Nu de Kuin-locatie zich op de Witte Paal bevindt en de Witte Paal in de ontwerpvisie expliciet als
grootschalig en perifeer winkelgebied is bestemd, gaat cliënte ervan uit dat de Kuin-locatie deel
uitmaakt van het aangewezen grootschalige en perifere winkelgebied. Voor zover deze
interpretatie juist is, onderschrijft cliënte deze keuze vanuit ruimtelijk en detailhandelsoogpunt en
verwijst zij in dat kader ten overvloede naar het rapport van BRO van 24 september 2011 dat in
het kader van de eerdere tervisielegging van ontwerpnotitie “Actualisatie PDV-beleid 2010
gemeente Schagen” is opgesteld.
2. Voor zover voornoemde interpretatie van cliënte niet juist wordt geacht, meent cliënte dat de
grootschalige en perifere detailhandel zo veel mogelijk geclusterd dient te worden op één locatie;
te weten de locatie Witte Paal. Dit is volgens cliënte de enige logische keuze op basis van
paragraaf 2.1 van de ontwerpvisie (p. 5, de Opgave). In deze paragraaf wordt ingegaan op de
balans tussen clustering en spreiding. De locaties Lagedijk en Witte Paal zijn gelegen aan
weerszijden van de kern van Schagen en zijn daarom niet te clusteren. Bovendien liggen de twee
locaties ca 2 kilometer van elkaar, zodat deze spreiding van detailhandel haaks staat op de in de
paragraaf omschreven gewenste balans tussen clustering en spreiding. Bij ongewijzigd beleid
zullen de twee perifere detailhandelslocaties aan weerszijden van de kern van Schagen onnodige
verkeersbewegingen te weeg (blijven) brengen en binnen die korte onderlinge afstand geen
enkele meerwaarde geven voor de gewenste spreiding.
Tot slot wordt benadrukt dat zich reeds diverse marktpartijen hebben gemeld die serieuze
belangstelling hebben om zich als grootschalig of perifeer winkelbedrijf op de Kuin-locatie te vestigen.
Voor een invulling binnen de huidige bestemming („bedrijven‟) is daarentegen in de afgelopen jaren
geen enkele belangstelling gebleken.
Geconcludeerd wordt dat cliënte ervan uit gaat dat de Kuin-locatie in de ontwerpvisie als grootschalig
en perifeer winkelgebied is aangemerkt. Voor zover deze interpretatie onjuist mocht zijn, verzoekt zij
de ontwerpvisie aan te passen, met dien verstande dat grootschalige en perifere winkelbedrijven
alsnog op de Kuin-locatie worden toegestaan.
Reactie
Ad 1. In de ontwerpvisie is ondermeer aangegeven dat de plaatsen Den Helder, Schagen en
Wieringerwerf het meest geschikt zijn als vestigingsplaats voor grootschalige en perifere detailhandel.
Voorts dat daarbinnen een aantal gebieden (geheel of gedeeltelijk) zijn aangewezen als
concentratiegebied. Hieruit volgt dat gebieden gedeeltelijk tot concentratiegebieden kunnen zijn
aangewezen. Voor de gemeente Schagen geldt dat de bedrijventerreinen Witte Paal en Lagedijk (de
Fok) slechts gedeeltelijk tot concentratiegebied zijn aangewezen. Dat het hier niet om het gehele
terrein gaat, maar om een gedeelte van de bedrijventerreinen, moge eveneens blijken uit de in de
inhoudsopgave van de ontwerpvisie (onderdeel Bijlagen) vermelde Bijlage 7: Kaartjes PDV-locaties in
de Kop van Noord-Holland. Uit de kaartbijlage op pagina 44 volgt eveneens dat het voor Witte Paal
en Lagedijk gaat om gedeelten van deze bedrijventerreinen, namelijk de met een arcering
gemarkeerde gebieden. Voor Witte Paal is dit het (noord)oostelijk gemarkeerde gebied en op
Lagedijk is dit het gebied dat wordt aangeduid als de omgeving van de Fok.
Conclusie
De in de gemeente Schagen gelegen bedrijventerreinen Witte Paal en Lagedijk zijn slechts
gedeeltelijk aangewezen als concentratiegebieden voor de vestiging van grootschalige of perifere
detailhandel. De zienswijze geeft aanleiding om de tekst als volgt aan te passen:
Blz 11, subparagraaf Grootschalige en perifere winkelgebieden: achter: „Daarbinnen zijn de volgende
gebieden (geheel of gedeeltelijk) aangewezen als concentratiegebied, toevoegen: „zie bijlage 7:
Kaartjes PDV-locaties in de Kop van Noord-Holland.
Ad 2) De zienswijze dat de grootschalige en perifere detailhandel zo veel mogelijk dient te worden
geclusterd op één locatie i.c. de locatie Witte Paal, kan niet worden gevolgd.
De uit de ontwerpvisie (p. 5) geciteerde „balans tussen clustering en spreiding van winkels‟ maakt
onderdeel uit van de in paragraaf 2 beschreven visie op de detailhandelsstructuur als geheel in de

regio Kop van Noord-Holland. Het hoofddoel (paragraaf 2.2.) van het regionale detailhandelsbeleid is
het totstandbrengen van een evenwichtig en duurzaam detailhandelsapparaat in de Kop van NH met
een op elk niveau van de voorzieningen-hiërarchie gezonde detailhandelsstructuur. De gewenste
detailhandelsstructuur bestaat onder andere uit zogenoemde regionale hoofdwinkelgebieden en een
aantal concentratiegebieden van grootschalige en perifere detailhandel. Deze winkelgebieden vormen
de basis en zijn daarmee structuurbepalend.
Op basis van deze visie en het hoofddoel zijn de centra van Den Helder en Schagen de regionale
hoofdwinkelgebieden. Daarnaast zijn Den Helder (Ravelijncenter), Schagen (Witte Paal en Lagedijk)
en Wieringerwerf (Robbenplaat) het meest geschikt bevonden als vestigingsplaats en
concentratiegebied voor grootschalige en perifere detailhandel, gezien de regiofunctie, de
bevolkingsconcentratie, de goede bereikbaarheid en de gewenste spreiding over de regio. In de
andere plaatsen c.q. gemeenten en buiten de aangewezen concentratiegebieden worden de
vestigingsmogelijkheden voor grootschalige en perifere detailhandel zoveel mogelijk beperkt.
In de ontwerpvisie wordt daarom vastgesteld dat de gewenste detailhandelsstructuur in grote lijnen al
bestaat. Het beleid is er verder op gericht om deze structuur te behouden en (op onderdelen) te
versterken, waarbij een balans dient te worden gevonden tussen clustering en spreiding van de
detailhandelsvoorzieningen in de regio Kop van NH. Nieuwe ontwikkelingen dienen daarom zoveel
mogelijk plaats te vinden binnen de aangewezen winkelgebieden.
Afgezien van de regionale functie die de beide in Schagen gelegen concentratiegebieden vervullen,
zijn deze ook lokaal gezien het meest geschikt voor deze functie. Voorts bestaan er geen
doorslaggevende redenen om de bestaande pdv-locatie Witte Paal uit te breiden met de Kuin-locatie,
zoals in de zienswijze wordt verzocht. Een aantal argumenten ligt hieraan ten grondslag:
 Op grond van de geldende bestemmingsplannen is perifere detailhandel al toegestaan op de
desbetreffende gedeelten van de bedrijventerreinen Witte Paal en Lagedijk. Alleen waar het gaat
om de volumineuze branches woninginrichting en doe-het-zelf, bestaat er nog geen
gelijkwaardigheid tussen deze twee perifere detailhandelslocaties. Met het toestaan van de
voornoemde branches wordt de pdv-locatie „De Fok‟ op Lagedijk in dit opzicht gelijkgeschakeld
aan die van de Witte Paal.
Op beide pdv-locaties bestaan hierdoor, zowel in ruimtelijk als functioneel opzicht, ruim voldoende
mogelijkheden om te kunnen inspelen op vragen vanuit de „markt‟. Het is aan de „markt‟ om een
keuze te maken voor een van deze twee vestigingslocaties.
 Beide pdv-locaties liggen aan de entree van de bedrijventerreinen en worden goed ontsloten door
de provinciale wegen en lokale toegangswegen naar deze terreinen (N241/Zuiderweg en
N245/Westerweg). Deze toegangswegen zijn voldoende toegerust voor het verwerken van de
verkeersstromen naar en van deze bedrijventerreinen.
Voor de (regio)consument zal het geen verschil maken welk gebied het zal bezoeken en zal de
verkeersstroom naar en van deze gebieden eerder gelijkelijk worden verdeeld.
 Naar mate detailhandelsbedrijven met een publieksaantrekkende werking verder „indringen‟ op de
bedrijfsgerichte delen van het industrieterrein, kan dit „beperkende‟ (strengere milieunormen)
gevolgen met zich meebrengen voor reeds gevestigde bedrijven. Dit pleit er des te meer voor om
perifere detailhandelsactiviteiten blijvend te concentreren op de locaties waar dit nu al is
toegestaan en een eventuele uitbreiding daarvan zo veel mogelijk te laten plaatsvinden in de
richting van bedrijven met een al min of meer gelijke publieksgerichte functie, i.c. zuidelijke richting
naar het bestaande tuincentrum op Witte Paal en niet in westelijke richting naar de Kuin-locatie.
 Het leegstaan van de „Kuin-locatie‟ is een toevallige omstandigheid en vormt geen of onvoldoende
aanleiding voor planologische maatregelen die de positie van Witte Paal als vestigingslocatie voor
primair de bedrijven verder „onder druk‟ zet. Hiernaast zal gezien de samenhang van het gebied,
ook de (toekomstige) afbakening van het pdv-gebied moeilijker worden.
Economische of andere marktomstandigheden kunnen een bepaalde mate van leegstand op de
bedrijventerreinen te zien geven. Een zekere mate van leegstand (frictieleegstand) is overigens
niet ongezond, met name om bedrijfsverplaatsingen of uitbreidingen te kunnen accommoderen
(schuifruimte).
Conclusie
De zienswijze leidt niet tot wijziging van de ontwerpvisie.

Industrieclub Molenveld en Ondernemersvereniging Midden- en WestWieringen
Procedureel
De zienswijze is schriftelijk ingediend bij het College van B&W van Wieringen. De zienswijze is op 1
augustus 2011 en daarmee tijdig ontvangen.
Inhoudelijk
1. Voor Wieringen staat een te laag aantal vierkante meters aan winkelvloeroppervlakte en een te
hoog aantal vierkante meters aan leegstand vermeld. Verzocht wordt de cijfers komende uit de
eigen actuele inventarisatie weer te geven.
2. Hippolytushoef staat niet vermeld als subregionaal hoofdwinkelgebied. Hippolytushoef vervult
echter terdege een regiofunctie en heeft een ruim en gevarieerd aanbod met meer meters dan
bijvoorbeeld Nieuwe Niedorp.
Reactie
Ad 1. De betreffende tabellen bevatten opgaven uit het zogenaamde Locatus-bestand. Als gevolg van
definitieverschillen en veroudering is enige ruis mogelijk ten opzichte van de vastgestelde actuele
situatie. De zienswijze geeft echter wel relevante extra informatie. Ter wille van de vergelijkbaarheid
zullen de tabellen in de visie worden gehandhaafd, echter in de toelichting bij de betreffende tabellen
zullen de actuele cijfers uit de zienswijze worden vermeld.
Ad 2. Het centrum van Hippolytushoef zal worden vermeld als subregionaal hoofdwinkelgebied.
Conclusie
De zienswijze geeft aanleiding om de tekst als volgt aan te passen:

Blz. 9, kopje Subregionale winkelgebieden: toevoegen: … Niedorp, Hippolytushoef … Tevens
aanpassing op kaartje blz. 8.

Bijlage, blz. 5, tabel 2.1, toevoegen voetnoot: ondernemersverenigingen uit Wieringen hebben ook
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een eigen inventarisatie uitgevoerd. Hieruit blijkt een totaal oppervlak van 15.800 m .

Bijlage, blz. 37, tabel 11, toevoegen aan derde aandachtspunt: … dan het landelijk cijfer (actuele
eigen metingen van ondernemers laten overigens een beduidend lager cijfer zien).

Ondernemersfederatie Wieringermeer
Procedureel
De zienswijze is schriftelijk ingediend bij het College van B&W van Wieringermeer. De zienswijze is op
3 augustus 2011 en dus tijdig ontvangen.
Inhoudelijk
1. Door de stelling (zie blz. 15) dat het formuleren van branchebeperkingen en/of
omvangbeperkingen een verantwoordelijkheid is van de lokale overheid, bestaat het gevaar van
grote verschillen tussen gemeenten en willekeurige regelgeving.
2. Bij de opsomming van de drie grootschalige en perifere winkelgebieden dient het woordje „of‟ door
„en‟ te worden vervangen.
3. Gaan de gemeenten het uitgangspunt om tot maximaal 15% nevenassortiment toe te staan (zie
blz. 16) ook handhaven?
4. Overweging om de definitie van GDV-locatie aan te passen om misbruik te voorkomen, met het
oog op gesplitste verkoopunits, entiteiten, etc.
5. Als trend in aangegeven (ze blz. 19) dat perifere winkelcentra geleidelijk aan transformeren tot
complete warenhuizen in de periferie. Dat dient voorkomen te worden door heldere regelgeving.
6. In de visie wordt geconstateerd (blz. 19) dat verschillende provincies afwijken van het oude
rijksbeleid. Heldere regelgeving is gewenst om wildgroei en concurrentieverstoringen te
voorkomen.

Reactie
Ad 1. De betreffende stelling betreft een feitelijke vaststelling dat genoemde beperkingen niet door de
provincie worden opgelegd. In de regionale visie zijn juist wel branche- en omvangbeperkingen
opgenomen ten aanzien van de aangewezen grootschalige en perifere winkelgebieden, juist om
verschillen tussen gemeenten te voorkomen. Vaststelling van de visie betekent dat gemeenten deze
branchering in hun regelgeving verankeren. Wel laat de visie ruimte voor een verdere inperking, indien
de lokale omstandigheden daarom vragen.
Ad2. Hier bestaat geen bezwaar tegen, het woordje zal worden vervangen.
Ad 3. Handhaving maakt geen deel uit van de regionale afspraken. Het handhavingsbeleid wordt in de
afzonderlijke gemeenten vastgesteld.
Ad 4. Het gaat hier om een definitie van de term die de provincie hanteert. De regio heeft hier geen
invloed op. Dit neemt niet weg dat het gemaakte punt relevant is, aangezien de regionale visie voor
twee branches een minimum omvang voorschrijft voor de perifere, grootschalige gebieden. De tekst
zal op dit punt worden aangescherpt.
Ad 5 en 6. Deze punten van de zienswijze worden onderschreven. Ofschoon vanwege
branchevervaging altijd een zekere interpretatieruimte zal blijven bestaan, heeft de visie juist tot doel
om bedoelde regelgeving tot stand te brengen.
Conclusie
De zienswijze wordt grotendeels onderschreven. Ten aanzien van de punten 2 en 4 wordt de tekst
van de visie als volgt aangepast:

Blz. 16, kopje Regionale beleidslijnen assortiment grootschalige en perifere detailhandel, of
vervangen door en;

Blz. 16, subparagraaf Assortimentbepaling op locaties buiten de hoofdwinkelgebieden en lokale
basisvoorzieningen: toevoegen middels voetnoot: Deze oppervlaktebeperking mag niet
verwateren via shop-in-shop-concepten, waarbij door onderhuur of anderszins meerdere bedrijven
gezamenlijk een vestiging vormen.

Texels Verbond van Ondernemers
Procedureel
De zienswijze is schriftelijk ingediend bij het College van B&W van Texel. De zienswijze is op 10
augustus 2011 en daarmee tijdig ontvangen.
Inhoudelijk
1. In de visie is aangegeven dat het centrum van Den Burg vanwege de specifieke kenmerken een
bijzondere positie heeft. In feite geldt dit voor alle centra op Texel.
2. In de visie is aangegeven dat concentratie van winkels bijdraagt aan het beperken van het aantal
verkeersbewegingen. Hoe verhouden de plannen tot uitplaatsing van AH en Aldi zich tot deze
stelling?
3. Bij veel detaillisten heerst vrees ten aanzien van het toevoegen van vierkante meters detailhandel
aan Den Burg, omdat naar verwachting de totale omzet op Texel niet of nauwelijks zal toenemen.
In verband hiermee is het verzoek om behoedzaam om te gaan met de invulling van de
Groenplaats.
Reactie
Ad 1. De tekst zal op dit punt worden aangepast.
Ad 2 en 3. Deze punten vallen buiten de reikwijdte van de regionale detailhandelsvisie omdat het
lokale aangelegenheden betreffen. B&W van Texel zullen de zienswijze betrekken in de lokale
uitwerking van de visie.
Conclusie
De zienswijze geeft aanleiding om de tekst als volgt aan te passen:

Blz. 9, kopje Subregionale hoofdwinkelgebieden, vervangen … functie, heeft het centrum van Den
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Burg (25.000m ), vervangen door Texel.

