
SCHRIFTELIJKE VRAGEN (artikel 35 RvO) 

Van  : B.A.Walsma (GBTL) 

Datum indiening    : 10 juni 2022 

Aan (keuze) : Het college van burgemeester en wethouders 

Onderwerp : Aanwijzing toekomstige bedrijventerreinen gemeente SWF 

Wijze van beantwoording : Schriftelijk (binnen 30 dagen) 

Datum tussenantwoord : 
(indien van toepassing) 

6-07-2022

Datum beantwoording : 

Toelichting: In onze gemeente is thans de (mogelijke) ontwikkeling(en) c.q. uitbereiding gaande van de 
uitbreiding van de bestaande bedrijfsterreinen in de plaatsen Bolsward en Sneek.  

Het college wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden: 

1. In welke richting wordt er in Bolsward uitgebreid en waaraan moeten wij denken hoe groot deze 
uitbreiding gaat worden? 

Antwoord: 
In Bolsward is daarmee nog niet gestart maar zijn de eerste verkenningen inderdaad wel bezig, ook op 
basis van behoefte vanuit Bolsward. We gaan vooralsnog uit van een uitbreiding van in totaal ongeveer 
12 ha in aansluiting op bestaande Marne II. Daarop lopen nu de verkenningen. Dat is ook onze inzet 
voor de concept-afspraken bedrijventerreinen met de provincie.  

2. De uitbreiding in Sneek is bekend. De Hemmen III. De omvang van dit bedrijven terrein is bekend maar 
de uitvoering laat nog steeds op zich wachten niettegenstaande het feit dat alle kavels inmiddels zijn 
verzegd. Kunt u een tijdspad aangeven wanneer en hoe dit bedrijventerrein gereed wordt gemaakt? 

Antwoord: 
De voorbereidingen zijn in volle gang. (Fysiek) gereed maken starten we dit jaar mee. Het bouwrijp 
maken is inmiddels aanbesteed. Medio juli kunnen we starten met voorbelasten.In 2023 starten we 
met het bouwrijp maken. Dat zal een groot deel van 2023 in beslag nemen. In 2024 kunnen de 
bedrijven dan aan de slag.  

3. Enige jaren geleden heeft de raad een mogelijke optie tot uitbreiding van het bedrijventterrein in 
Sneek afgewezen (De Hemmen IV?) van een landelijke locatie gelegen tussen de (voorheen) snelweg 
A7 en de weg van Nijland naar IJsbrechtum. Is deze optie definitief afgeschreven voor een 
toekomstige uitbreiding? 

Antwoord: 
In de toekomstige planvorming voor Hemmen III, 2e fase is deze locatie in ieder geval niet in beeld. 
Over een eventuele verdere uitbreiding in de toekomst in Sneek en de locatie daarvan liggen nog geen 
plannen. We vinden het nu te vroeg om welke locatie dan ook (definitief) af te schrijven. Het lijkt ons 
verstandig pas wanneer een eventuele uitbreiding aan de orde zou zijn daar concrete uitspraken over 
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te doen en de raad te informeren en opties voor te leggen.  
 

4.  Toch schijnen er geruchten te zijn dat voornoemde optie ‘weer in beeld komt’. Kunt u bevestigen dat 
deze geruchten nergens op zijn gestoeld en dat deze uitbreiding er niet gaat komen? 
 

 Antwoord: 
De geruchten kennen wij niet en die kunnen in ieder geval niet voortkomen uit gesprekken die wij 
hebben gevoerd. Voor het tweede deel van uw vraag verwijzen we naar het antwoord op vraag 3 
 
 

 

Tussenantwoord (indien van toepassing): 

 

 

 


