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Collegebesluit 

1. Het ontwerpbestemmingsplan Sneek - Het Perk met identificatienummer 
NL.IMRO.1900.2022oostBPhetperk-ontw voor een periode van zes weken ter inzage te leggen 

2. Het ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder voor de woningen in het bestemmingsplan 
Sneek – Het Perk ter inzage te leggen 

3. Het ontwerpbeeldkwaliteitsplan Het Perk, Sneek voor een periode van zes weken ter inzage te 
leggen 

4. Het onder 2 genoemde ontwerpbesluit gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan Sneek - 
Het Perk ter inzage te leggen 

5. De raad te informeren over de ter inzagelegging van deze ontwerpdocumenten met het 
bijgevoegde formulier 'actieve info' 

 

Toelichting/achtergrond 

Het Perk ligt aan het water langs de rondweg van Sneek, in de wijk Lemmerweg-West. Op het 
terrein waren de voormalige garage Wander en de school de Friese Poort gevestigd. Het terrein ligt 
inmiddels al jaren braak. Er liggen al vele jaren plannen om het gebied te ontwikkelen voor 
woningbouw. Het huidige plan voor dit gebied is ontstaan vanuit de ontwikkelende partij Frisoplan 
B.V. in samenwerking met Stichting Elkien en de gemeente.  
Het plan bevat in totaal 116 woningen aan Het Perk/Pripperstraat . Het bestemmingsplan bestaat 
uit drie verschillende soorten woningen: appartementen, rijwoningen en waterwoningen. 
 
 
Het voorontwerp van het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen in de periode van 22 juni 2022 
t/m 2 augustus 2022. In deze periode zijn er geen reacties ontvangen op het plan. Als vervolgstap 
van de bestemmingsplanprocedure is daarom nu het ontwerpbestemmingsplan opgesteld en wordt 
dit ter inzage gelegd. 
 
Bij het akoestisch onderzoek is gebleken dat de woningen worden blootgesteld aan een hoog 
geluidsniveau van het wegverkeer op de N7 (ringweg). Met maatregelen wordt gezorgd voor een 
aanvaardbaar woonklimaat met geluidswerende maatregelen (geluidsschermen en minimale eisen 
aan de akoestische eigenschappen van gevels van de woningen). Met dit besluit voor een hogere 
waarde wordt geborgd dat in de woningen het maximale geluidsniveau van hinder (zoals 
verkeerslawaai) niet hoger zal zijn dan de wettelijk vastgelegde norm. Deze borging is opgesteld ter  
bescherming van bewoners en geldt voor de realisatie- en de gebruiksfase van de woningen. Bij de 
vaststelling van het bestemmingsplan zal namens het college van B&W een besluit worden genomen 
over deze hogere waarde in het kader van de Wet geluidhinder. 



 

 
Voor de vergunningen die worden aangevraagd na de vaststelling van het bestemmingsplan zal ook 
beoordeling van welstand plaatsvinden. Er is een beeldkwaliteitsplan (nader: BKP) opgesteld wat 
een toetsingskader vormt voor welstand. Dit BKP is een gemeentelijk kaderstellend 
beleidsdocument en geldt als aanvulling op de welstandsnota. Het ontwerp BKP is meegezonden en 
zal tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd. Wij zullen deze tegelijk 
met het bestemmingsplan ter vaststelling aan u voorgeleggen.  
 
De periode van het ter inzage liggen zal zijn van 14 oktober t/m 24 november 2022. 
 
Wij zijn van plan het bestemmingsplan en BKP ter vaststelling aan te bieden voor de raad van 2 
februari 2023 
 

Bijlage(n) 

ontwerpbestemmingsplan 
ontwerpbeeldkwaliteitsplan 
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