
  

 
 

 

 

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN (artikel 35 RvO) 

 
Van  : NIEUW SOCIAAL (Jacoline Engelmoer-Leeuwen) 
  
Datum indiening                               : 3 oktober 2022 
  
Aan (keuze) : Het college van burgemeester en wethouders 
  
Onderwerp :  Leegstaande panden in kernen van Súdwest-Fryslân 
  
Wijze van beantwoording : Schriftelijk (binnen 30 dagen) 
  
Datum tussenantwoord : 
(indien van toepassing)   : : 

 

  
Datum beantwoording  : 3 november 2022 
 
 
Toelichting:  
In het coalitieakkoord 2022-2026 staat onder de noemer: Veerkrachtige kernen en vitaal landschap  
o.a. het bouwen van minimaal 1.000 woningen.  

We zien mooie plannen , echter veelal nieuwbouw. Deze plannen zijn vaak meerjarenplannen.   

 
Het college wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden: 
 

1.  Weet het college wie de eigenaren zijn van de (gedeeltelijk) leegstaande (kantoor/winkel)panden in 
de kernen van Súdwest Fryslan? Als voorbeeld het centrum van Sneek, het voormalig ING kantoor 
(Oppenhuizerweg), het voormalig McDonalds pand (Gedempte Pol), pand aan de Parkstraat 2, 
voormalig Borent (Lemmerweg), voormalig ABNAMRO kantoor (parkstraat/dr Boumaweg) en ga zo 
maar door. Zo ook alle leegstaande bovenwoningen in de winkelstraten. 
 

 Antwoord: 
Het is bij het college bekend wie eigenaar van (de leegstaande) panden zijn. Deze gegevens zijn  
via het kadaster door het college op te vragen. Veel  locaties worden door particulier initiatief  
al opgepakt, het oplossend vermogen van de markt is groot. De afgelopen jaren zijn er diverse  
panden naar wonen getransformeerd zoals veel bovenverdiepingen van winkelpanden en bijvoorbeeld; 
het ASR gebouw in Woudsend, Bogerman Wommels, Nye Bosk te Wommels, gemeentehuis te 
Wommels, de panden in Sneek aan de Oude Koemarkt/Zuidend, etc. Het college heeft ook  
meerdere plannen in behandeling die voorzien in een transformatie van panden naar wonen.  
Daarover kan op een later moment meer informatie worden gedeeld.  
 

2.  Is er actief contact met eigenaren van de leegstaande panden om te bekijken wat de mogelijkheden 
zijn om deze bijvoorbeeld om te bouwen tot appartementen/woningen (inbreidingsmogelijkheden). 
Zijn er mogelijkheden voor sociale woningbouw in overleg met de eigenaren van de panden? Dit o.a. 
jongeren en voor de jonge statushouders? 
 

 Antwoord: 
De college gaat actief met eigenaren van panden aan de slag als er in een kern of gebied 
ontwikkelingen zijn die daarvoor aanleiding geven. Bijvoorbeeld bij het IJlsterplein in Sneek.  
Hier heeft de gemeente afgelopen jaar de Bo-rent aangekocht om dit gebied te herontwikkelen.  
Er zijn mogelijkheden voor bestaande panden om deze om te bouwen naar (sociale) woningbouw.  
Als er particuliere initiatieven zijn voor transformatie van leegstaande panden is de basisreactie 
positief. Wel is een kwalitatieve toets nodig en kunnen zaken als hinderzones, parkeren en woon-



  

 
 

kwaliteit het in praktijk lastig maken om tot een goed plan te komen. Dit geldt ook voor woningen die 
geschikt zijn voor jongeren en jonge statushouders omdat de huuropbrengst voor deze groepen laag is. 
De laatste jaren zijn ook al veel panden door particulier initiatief omgebouwd tot woningen waarvan 
ook een deel huurwoningen in verschillende prijsklassen. 
 

3.  Welke acties onderneemt het college om te komen tot het verrijken van levendige kernen. Kan de 
gemeente de eigenaren van deze panden ondersteunen om dit proces te bespoedigen? Met de huidige 
schaarste van materialen en middelen op de markt lijkt verbouwen een snellere optie dan 
nieuwbouwen en past ook prima bij de inbreidingsgedachte. Hoe staat het college hierin? 
 

 Antwoord: 
Het college vindt dat het transformeren naar wonen in de binnenstad leidt tot verlevendiging van 
kernen en dat dit goed past bij de inbreidingsgedachten welke het College heeft. Aan particuliere 
initiatieven wordt meegewerkt. Wel zijn we gehouden aan wettelijke procedures voor het wijzigen 
van de bestemmingen en het verlenen van de bouwvergunning.  
Wel zijn we gehouden aan wettelijke procedures voor het wijzigen van de bestemmingen en het 
verlenen van de bouwvergunning.  
 
Het college benadert eigenaren actief als er een voor de gemeente strategisch belang is, bijvoorbeeld 
als onderdeel van een bredere gebiedsontwikkeling. Dan gebeurt bij de aankoop van gronden voor 
nieuwbouw en kan ook plaatsvinden in de centra van kernen. Specifiek voor de huisvesting van 
aandachtsgroepen zoals statushouders en jongeren zoeken wij actief naar kansen om nieuwe 
huisvesting voor deze groepen mogelijk te maken. Dat kan zijn in bestaande panden maar ook in  
de vorm van Flexwonen. Het college kan daarbij op dit moment niet ingaan op concrete locaties. 
 

 
Tussenantwoord (indien van toepassing): 
 

 


