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Reden informatieverstrekking actieve informatie van het college 
 
 

Collegebesluit 

1. dat voor de verdere planvorming voor het bestemmingsplan Sneek - bedrijventerrein De 
Hemmen geen milieueffectrapportage is vereist; 

2. het voorontwerp bestemmingsplan met identificatienummer 
NL.IMRO.1900.2017oostBPdehemmen-vont voor een periode van zes weken ter inzage te leggen 
voor inspraak; 

3. het voorontwerp bestemmingsplan voor overleg op te sturen aan de overlegpartners; 
4. de raad te informeren over de ter inzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan door 

meegestuurd formulier 'actieve info college' 
 

Toelichting/achtergrond 

Vanaf circa 2015 is de gemeente bezig met de actualisatie van een groot aantal 
bestemmingsplannen. Dit is gewenst met het oog op het up to date maken van de voorraad 
bestemmingsplannen voor de transitie naar de Omgevingswet. 
Op dit moment gelden er twee bestemmingsplannen voor het plangebied Sneek – bedrijventerrein 
De Hemmen (fase I&II). Deze bestemmingsplannen zijn meer dan 10 jaar geleden opgesteld en aan 
vervanging toe. De inhoud is deels verouderd en beperkend. 
 
Voorafgaand aan dit bestemmingsplan is een startnotitie opgesteld, die op 23 april 2020 door uw 
raad werd vastgesteld. Dit bestemmingsplan is gebaseerd op de in de startnotitie geformuleerde 
uitgangspunten. 
 
Tijdens het proces van opstellen van het plan is overleg gevoerd met Beheerteam, een 
vertegenwoordiging van de woonboulevard en VOS. 
De volgende stap in de procedure is dat het voorontwerpbestemmingsplan voor een periode van 6 
weken ter inzage wordt gelegd. Gedurende deze termijn kunnen alle ingezetenen van de gemeente 
én belanghebbenden een reactie geven op het plan. Tijdens de inspraak vindt een 
inspraakbijeenkomst plaats, waar informatie over het plan wordt gegeven, vragen kunnen worden 
gesteld en beantwoord. De eerdergenoemde organisaties zullen in ieder geval worden uitgenodigd 
voor een inspraakbijeenkomst. 
 
Periode inspraak 
Vanaf 5 augustus t/m 15 september 2022 
 
Terinzagelegging 
Het bestemmingsplan is te bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. De imrocode van het plan is: 
NL.IMRO.1900.2017oostBPdehemmen-vont.  

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/


 

Het fysieke exemplaar van het bestemmingsplan ligt ter inzage bij de balie van het Súdwesthûs, 
Marktstraat 8 in Sneek.  
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