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Collegebesluit 

1. In te stemmen met het voorontwerp bestemmingsplan 'Sneek - Harinxmaland fase 2A1' met 
identificatienummer NL.IMRO.1900.2022BPSneekHL2A1-vont 

2. Het voorontwerpbestemmingsplan voor een periode van 4 weken ter inzage te leggen 
3. Het voorontwerpbestemmingsplan in het kader van wettelijk overleg voor te leggen aan de 

overleginstanties 
4. De raad te informeren over de ter inzage legging door middel van het formulier 'actieve 

info'. 
 

Toelichting/achtergrond 

Aan de noordzijde van Sneek wordt de volgende woonwijk van Harinxmaland ontwikkeld. De basis 
voor deze wijk is de 'Structuurvisie 2020 Sneek en Wymbritseradiel Noord', waarin een voorbeeld van 
een mogelijk ontwerp is gegeven en een Nota van Uitgangspunten die in 2005 door de gemeenteraad 
is vastgesteld. Daarom is op hoofdlijnen een aanzet is gegeven voor de aanpak van het gebied. Deze 
documenten zijn vertaald naar het bestemmingsplan Harinxmaland dat in 2006 is vastgesteld. Hierin 
is aan het grootste deel van het gebied buiten de Stadsrondweg Noord - van de Swette tot aan de 
Frjentsjerter Feart - een uit te werken woonbestemming gegeven. Het nieuwe woongebied 
Harinxmaland wordt gefaseerd ontwikkeld. Fase 1 van Harinxmaland is in 5 deelfases met 
bijbehorende bestemmingsplannen ontwikkeld.  
 
Nu volgt de 2e fase. Deze fase wordt wederom in meerdere delen ontwikkeld. Het voorliggende 
voorontwerp is het eerste deel. Dit eerste deelgebied wordt ‘2A1’  genoemd en omvat het gebied 
ten westen van de spoorlijn Leeuwarden - Sneek.  
 
Door de aanhoudende vraag naar woningen in Sneek is gekozen om de nieuwe fase te ontwikkelen. 
Het bestemmingsplan geeft mogelijkheid voor 80 woningen waarvan 42 sociale huurwoningen en 38 
bereikbare woningen voor starters. Deze worden in opdracht van de gemeente Súdwest-Fryslân 
ontwikkeld.  
 
De geldende bestemming ‘Uit te werken woondoeleinden’ geeft nog geen juridische mogelijkheden 
voor bouw van woningen. Omdat woningbouw gewenst is wordt het voorliggende bestemmingsplan 
nu voorbereid.  
 
Afstemming met de omgeving 
De direct aanwonende familie is persoonlijk benaderd en kunnen zich in grote lijnen vinden in de 
stedenbouwkundige uitwerking. Vooral de aandacht voor de waterloop binnen het plangebied is 
goed ontvangen.  



 

 

In het plan van aanpak vastgesteld door uw college in maart 2021 is aangegeven dat de participatie 
voor de realisatie van de sociale huur- en koopwoningen met de uitvoerende corporatie kan worden 
uitgevoerd. Gezien de verwevenheid van het plan is afstemming zeer belangrijk. 
Hiermee kunnen de belanghebbende huurders en aspirant kopers hun woonwensen delen en kan op 
onderdelen afstemming plaatsvinden. Gezien de aard en omvang van de 80 sociale huur- en 
koopwoningen zal met name  de uitwerking van het openbaar gebied de meeste aandacht vergen.  
De woningtypes zijn afgestemd op de verhuurbaarheid en “the total cost of ownership”. Bij de 
starterswoningen zal met name de afwerking en eventuele toevoegingen (dakkapellen, serres en 
bijkeukens) een rol spelen. De stedenbouwkundige setting van de 80 sociale huur- en koopwoningen 
is zo ontworpen dat seriematig kunnen worden gebouwd. Hiermee worden de stichtingskosten 
positief beïnvloed. Dit resulteert in het betaalbaar houden van de woningen. 
Bij het ter inzage leggen van het voorontwerp bestemmingsplan kunnen belanghebbende aangeven 
wat verder in ogenschouw kan worden genomen.  
 
Eerdere ervaring 
Bij de ontwikkeling van Harinxmaland fase 1 zijn voor deelfase B, C + F, D, E en E1-2 (totaal 5 
bestemmingsplannen) geen reacties gekomen in de planprocedure die tot planwijzigingen hebben 
geleid. De verwachting is dat de bestemmingsplanprocedure voor deze fase ook voorspoedig kan 
verlopen 
 
Ter inzage legging 4 weken 
Het is gebruikelijk om voor inspraak belanghebbenden 6 weken gelegenheid te geven om een 
reactie te geven. Er is gekozen om het voorontwerp 4 weken ter inzage te leggen om zo voldoende 
tijd te houden voor de vervolgprocedure. Het ontwerpbestemmingsplan kan daarmee tijdig worden 
gereedgemaakt; voor de inwerkingtreding van de omgevingswet op 1-1-2023.  
Er is wel specifieke aandacht voor belangstellenden in de vorm van een inloop/informatie 
bijeenkomst ten tijde van het ter inzage liggen van het voorontwerp. Daarnaast is met de 
aanwonende familie al contact over de beoogde ontwikkelingen. 
 

Bijlage(n) 

Het voorontwerp bestemmingsplan ligt met alle bijlagen, zoals het concept beelkwaliteitsplen ter 
inzage. 
Fysiek liggen de stukken in het gemeentehuis in Sneek, aan de Marktstraat. 
 
Tevens is het digitaal in te zien. Dat kan via ruimtelijkeplannnen.nl via de onderstaande link. 
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1900.2022BPSneekHL2A1-vont 
 
Tot slot kunt u ook relevante informatie vinden op de website van de gemeente:  
https://www.woneninsudwestfryslan.nl/nieuwbouwprojecten+nieuw/sneek/harinxmaland2/default
.aspx 
 


