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Geacht college, 

Op 11 September 2009 is bovengenoemd plan ter advisering ontvangen. 

De provinciale belangen in het plan zijn op juiste wijze verwerkt. 

Het plan geeft verder aanleiding tot het maken van de volgende opmerking. 

Als gevolg van de inbreiding met de functie woningbouw op de locatie van het huidige kaats-
veld, wordt het dorp Tzum aan de rand uitgebreid met een andere stedelijke functie, het 
kaatsveld. Als gevolg van deze constructie dient de woningbouw op het kaatsveld te worden 
geteld als uitbreidingsruimte. Dit betekent dat het aantal woningen dat gerealiseerd zal wor
den, moet passen binnen de nieuwe woningbouwafspraken tot 2016 die met de gemeente 
zijn gemaakt. Het leek mij raadzaam u hierop te wijzen. 

Wanneer het ontwerpplan ter inzage wordt gelegd, is toezending van het plan aan Gede-
puteerde Staten niet nodig. 

Hoogachtend, 

Namens^het college van Gedeputeerde Staten, 

Jrs. M.H.J. Stijnen 
Hoofd afdeling Ruimte 
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