Zaaknummer: 643816
Raadsvergadering d.d. 11 juni 2019 agendapunt 10
Aan:
De Gemeenteraad
Vries, 7 mei 2019
Portefeuillehouder:
Behandelend ambtenaar:
Doorkiesnummer:
E-mail adres:
Bijlage(n):

J.H. Lammers
J.E. Ploeger
884
j.e.ploeger@tynaarlo.nl
1. Ontwerpraadsbesluiten (bijgevoegd);
2. Nota zienswijzen (bijgevoegd);
3. Ontwerpbestemmingsplan (ter inzage).

Onderwerp
Natuurbegraafplaats Landgoed Den Dollard Oudemolen.
Gevraagd besluit
Vaststellen in overeenstemming met het ontwerp dat vanaf 8 februari 2019 gedurende zes weken
in ontwerp voor de vaststelling ter inzage heeft gelegen:
a. Het bestemmingsplan “Natuurbegraafplaats Landgoed Den Dollard Oudemolen” met
identificatienummer NL.IMRO.1730.BPgravenDen Dollard-0401;
b. Het besluit als bedoeld in artikel 40 van de Wet op de lijkbezorging tot aanwijzing van het
perceel kadastraal bekend gemeente Vries, sectie W nr. 1792, met een oppervlakte van ca.
100 m2, plaatselijk bekend Linthorst Homanweg 1 te Oudemolen, als bijzondere
begraafplaats met maximaal 7 graven voor privégebruik.
Wat willen wij hiermee bereiken?
Op 12 september 2017 hebt u besloten om in principe medewerking te verlenen aan het initiatief voor de aanleg
van een particuliere begraafplaats met maximaal 7 graven in het bos van het landgoed Den Dollard, Linthorst
Homanweg 1 te Oudemolen. U hebt daarbij bepaald dat mocht uit de toets van het op te stellen inrichtingsplan
blijken dat het initiatief niet of slechts in beperktere omvang haalbaar is, terugkoppeling naar de gemeenteraad
moet plaatsvinden over het voortzetten van de procedure.
Uit de verrichte onderzoeken blijkt dat het inrichtingsplan in volle omvang haalbaar is. Wij hebben daarom op 22
januari 2019 besloten om de procedure te starten met tervisielegging van het bestemmingsplan en
aanwijsbesluit tot bijzondere begraafplaats als bedoeld in artikel 40 van de Wet op de lijkbezorging in ontwerp
voor de vaststelling. Beide besluiten hebben vanaf 8 februari 2019 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Er
zijn geen zienswijzen ingediend.
De coördinatieregeling van artikel 3.30, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening kan niet worden toegepast. Er is
namelijk geen omgevingsvergunning nodig. Op het perceel wordt niet gekapt en ook niet gebouwd. Dit betekent
dat – nadat uw raad t.z.t. het bestemmingsplan heeft vastgesteld en het aanwijsbesluit heeft genomen – het
bestemmingsplan en het aanwijsbesluit een afzonderlijke beroepsgang kennen.
Waarom komen we nu met dit voorstel?
Er zijn geen zienswijzen ingediend. Dit betekent dat de procedure kan worden voortgezet met de
vaststelling van beide besluiten in overeenstemming met het ontwerp.
Hoe informeren we de inwoners?

Beide besluiten worden na de vaststelling opnieuw gedurende 6 weken ter inzage gelegd met de
mogelijkheid van het instellen van beroep. Aangezien er geen zienswijzen zijn ingediend en de
besluiten – ten opzichte van het ontwerp – ongewijzigd worden vastgesteld is de
beroepsmogelijkheid beperkt tot een belanghebbende, die kan aantonen dat hij redelijkerwijs niet in
staat is geweest om binnen de daarvoor gestelde termijn een zienswijze in te dienen.

Hoe zijn de financiën opgebouwd?
Initiatiefnemers hebben – door middel van ondertekening van een overeenkomst – de gemeente
Tynaarlo gevrijwaard van aanspraken van derden op planschadevergoeding als gevolg van het
verlenen van medewerking aan het initiatief.
Initiatiefnemers betalen de kosten van BugelHajema Adviseurs rechtstreeks. Als vergoeding van de
door de gemeente te maken onkosten betalen zij een bedrag van € 1.200,-.
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

drs. M.J.F.J. Thijsen,

burgemeester

mr. J. Th. van Nieukerken,

gemeentesecretaris

Raadsbesluit nr. 10
Betreft:
Raadsvoorstel: Natuurbegraafplaats Landgoed Den Dollard Oudemolen.
De raad van de gemeente Tynaarlo;
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 mei 2019;
Gelet op het bepaalde in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 40 van de Wet op de
lijkbezorging;

B E S L U I T:

Vaststellen in overeenstemming met het ontwerp dat vanaf 8 februari 2019 gedurende zes weken in ontwerp
voor de vaststelling ter inzage heeft gelegen:
a.
b.

Het bestemmingsplan “Natuurbegraafplaats Landgoed Den Dollard Oudemolen” met
identificatienummer NL.IMRO.1730.BPgravenDenDollard-0401;
Het besluit als bedoeld in artikel 40 van de Wet op de lijkbezorging tot aanwijzing van het perceel
kadastraal bekend gemeente Vries, sectie W nr. 1792, met een oppervlakte van ca. 100 m2, plaatselijk
bekend Linthorst Homanweg 1 te Oudemolen, als bijzondere begraafplaats met maximaal 7 graven
voor privégebruik, zoals nader is aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig
gewaarmerkte tekening.

Vries, 11 juni 2019

De raad voornoemd,

drs. M.J.F.J. Thijsen,

Voorzitter

P. Koekoek,

griffier

