
  

 
 

 

  

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN (artikel 35 RvO) 

 
Van  : VVD – Debbie Kruit 
  
Datum indiening                               : 11 mei 2022 
  
Aan : Het college van burgemeester en wethouders 
  
Onderwerp :  Leefbare binnensteden 
  
Wijze van beantwoording : Schriftelijk (binnen 30 dagen) 
  
Datum tussenantwoord : 
(indien van toepassing)   : : 

 

  
Datum beantwoording  :  17 juni 2022 
 
 
Toelichting:  
 
1. De VVD ziet de nodige uitdagingen afkomen op onze binnensteden. Met name de fysieke winkelcentra  
van Sneek en Bolsward, maar ook daarbuiten. Het winkelbestand staat onder druk en er is ongewenste 
leegstand. Dit komt de aantrekkelijkheid van onze binnensteden niet ten goede.  
 
Het Rijk heeft op 9 mei 2022 de Impulsaanpak Winkelgebieden opengesteld voor aanvragen. Aanvragen 
moeten voor 30 mei 2022 12.00 uur ingediend zijn. In deze ronde wordt 22 miljoen euro beschikbaar  
gesteld. 
 
https://vng.nl/nieuws/impulsaanpak-winkelgebieden-vandaag-opengesteld 
 
De VVD wil dat SWF een ontwikkelgemeente blijft en vindt het belangrijk dat er actief wordt ingezet op 
dit soort kansen.  
 
2. Al jaren is het een van de prioriteiten om te komen tot een (binnenstads)visie voor Sneek en Bolsward.  
In dat kader zijn er door de raad substantiële middelen ter beschikking gesteld. De VVD vindt het te stil 
rond dit onderwerp. Dit wekt de VVD de indruk dat er onvoldoende vaart wordt gemaakt.  
 
3. Binnensteden in heel Nederland ervaren de druk van flitsbezorgers / darkstores. Flitsbezorgers nemen 
veelal de intrek in panden in de wijken / winkelcentra, daar waar andere activiteiten gewenst zijn. Dit 
gaat daarbij gepaard met serieuze overlast voor omwonenden en andere ondernemers. Niet zelden ont-
staan gevaarlijke verkeerssituaties en verloederde straatbeelden. De gemeente Amsterdam heeft onlangs 
middels handhaving van het bestemmingsplan deze ontwikkeling kunnen blokkeren. 
 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2022:2255 
 
Het college wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden: 
 

1.  Is het college bekend met voornoemde regeling en is het college voornemens een aanvraag in te 
dienen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, voor welke gebieden? 
 

 Antwoord: 
Ja, deze regeling is bij het college bekend en we kijken naar de kansen die de regeling biedt. We 
denken hierbij vooreerst aan Sneek en Bolsward, gezien de voorwaarden van de Impulsaanpak 
Winkelgebieden. Het college wil zich inzetten voor een plan waarmee we aanspraak kunnen maken 

https://vng.nl/nieuws/impulsaanpak-winkelgebieden-vandaag-opengesteld
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2022:2255


  

 
 

op deze subsidiemogelijkheden. Dit past ook bij onze ambities voor het realiseren van een multiplier 
op onze middelen uit het Ontwikkelfonds.  
 

2.  Hoe ver is het college met de visie Binnenstad Sneek / Visie Sneek en Bolsward? 
In welke maanden/kwartalen zijn welke stappen ondernomen om te komen tot een visie voor Sneek 
en Bolsward / de binnenstad van Sneek en Bolsward, sinds het ter beschikking stellen van de 
middelen door de raad. 
 

 Antwoord: 
Eind 2021 hebben wij aan de Raad aangegeven dat wij vooral slagvaardig te werk willen gaan en niet 
méér visies/ambities op willen stellen dan nodig. Voor Sneek en Bolsward hebben we dan ook 
aangegeven te werken aan uitvoeringsgerichte agenda’s in plaats van eerder – in het kader van de 
Ontwikkelagenda- aangekondigde ambitiekaders.  
 
Maar: we kunnen niet helemaal zonder visies. In Sneek zien we diverse kansen en ontwikkelingen die 
in ruimtelijke zin verband houden met elkaar en die we ook in samenhang moeten bekijken om 
hierbij geen kansen te missen. Een voorbeeld is de ontwikkeling van de Spoorzone en het 
Veemarktgebied in Sneek. Hier liggen diverse koppelkansen die we in relatie tot onze opgaven 
moeten bekijken. Hetzelfde geldt voor de realisatie van een bedrijventerrein in Bolsward. En hoewel 
we in de basis van mening zijn dat initiatieven niet moeten wachten op visies, kunnen we onze 
beschikbare ruimte maar één keer goed inzetten en daarvoor hebben we wel een globale visie/ 
toekomstbeeld nodig.  
 
In de Ideekaarten bij de Omgevingsvisie hebben we hiervoor een eerste voorzet gemaakt, deze 
werken we zoals aangekondigd verder uit in een stedenbouwkundige visie. Hiervoor hebben we de 
afgelopen periode al veel stakeholders gesproken in meerdere sessies en er is al veel voorwerk 
gedaan. Dit college geeft hieraan prioriteit en committeert zich aan het zo snel mogelijk opstellen 
van de stedenbouwkundige visie op Sneek. Zodra we de eerste opbrengsten kunnen communiceren 
zullen we de Raad actief informeren.  
 

3.  Is het college het met de VVD eens dat de visie Sneek / Bolsward en de visie Binnenstad Sneek / 
Bolsward hoge prioriteit moeten krijgen en binnen afzienbare tijd voorgelegd dienen te worden aan 
de raad? 
Wanneer zullen de visie Sneek / Bolsward en de visie binnenstad Sneek / Bolsward aan de raad 
worden voorgelegd? En welke stappen zullen hiervoor nog doorlopen worden? 
 

 Antwoord: 
Zie het antwoord op vraag 2. 
 

4.  Zijn er initiatieven, projecten, verzoeken of anderszins ontwikkelingen die bij het college bekend 
zijn / ingediend zijn bij de gemeente, die moeten wachten op de visie Binnenstad Sneek en Bolsward 
/ Visie Sneek en Bolsward of hierdoor vertraagd zijn? Zo ja, welke? 
 

 Antwoord: 
Zie het antwoord op vraag 2. 
 

5. Hoe verhoudt het concept van Flitsbezorgers zich tot het beleid van SWF, in het bijzonder tot onze 
detailhandelstructuurvisie? 
 

 Antwoord: 
Naar onze mening moeten de huidige planologische regeling(en) van zowel de binnensteden als de 
woonwijken in Bolsward en Sneek zo uitgelegd worden, dat zogenaamde ‘darkstores’ daar in de regel 
niet aan voldoen. De bebouwing is veelal bestemd voor winkels, kantoren, horeca, lichte 
bedrijvigheid en/of wonen. In de detailhandelsstructuurvisie is geen specifiek beleid opgenomen 
voor ‘darkstores’. Het college kan handhavend optreden tegen de vestiging van een ‘darkstore’ 
indien er sprake is van strijdigheid met de planologische regeling(en). Wij zijn bekend met de 
overlast van ‘darkstores’, die veelal in de (grote) steden in Nederland wordt ervaren.  
 

6.  Is het college het met de VVD eens dat het onwenselijk is dat dergelijke flitsbezorgers / darkstores 
intrek nemen in onze woonwijken en winkelcentra? 
 

 Antwoord: 
Wij vinden het onwenselijk dat ‘darkstores’ intrek zouden nemen in de woonwijken en winkelcentra 
in onze gemeente.   



  

 
 

 

7.  Gaat het college hier (al dan niet ambtshalve) met hoge prioriteit op handhaven? 
Zo nee, waarom niet? 
 

 Antwoord: 
De prioriteiten ten aanzien van handhaving zijn door het college vastgelegd in het VTH-beleid en 
worden jaarlijks uitgewerkt in het uitvoeringsprogramma (VTHup). De ontwikkelingen ten aanzien 
van flitsbezorgers / darkstores zijn hierin nog niet meegenomen. Maar indien nodig/wenselijk 
kunnen beleid en programma door het college worden aangepast aan dergelijke nieuwe 
ontwikkelingen.  
 
Of, en zo ja, op welke manier, dat nodig is kan nu nog niet worden vastgesteld. Daarvoor moet eerst 
meer inzicht zijn in de aard en omvang van deze problematiek in onze gemeente. Op dit moment 
zijn er voor zover bekend geen darkstores gevestigd in onze gemeente. Meldingen van overlast van 
‘darkstores’ hebben wij logischerwijs dan ook niet ontvangen.  
 

8.  In hoeverre wordt rekening gehouden met dit soort ontwikkelingen bij het opstellen van nieuwe 
bestemmingsplannen/omgevingsplannen? 
 

 Antwoord: 
Indien de huidige planologische regelingen geheel of gedeeltelijk moeten worden herzien en 
wanneer er op dat vlak ontwikkelingen zijn, dan wordt daar bij het opstellen van nieuwe 
bestemmingsplannen/omgevingsplannen rekening mee gehouden. 
 

 
Tussenantwoord (indien van toepassing): 
 
 
 
 
 




