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IVrf  I  Gemeente Leusden 

Raadsvoorstel 

Zaaknummer 	 L222948 
Datum raadsvergadering 	7 november 2019 
Portefeuillehouder 	W.R. Vos 

Onderwerp 	 Vaststelling bestemmingsplan Laapeerseweg 5 

Voorstel 
Het college stelt u voor: 
1. een bestemming toe te voegen op het agrarische perceel Laapeerseweg 5 ten behoeve 

van een enkele begraafplaats; 
2. het bestemmingsplan Laapeerseweg 5 vast te stellen. 

Aanleiding 
De eigenaar van de Laapeerseweg 5 is de initiatiefnemer van dit enigszins ongebruikelijke 
verzoek en vraagt de gemeente begraven te worden op zijn perceel. Het verzoek betreft de 
realisatie van één graf. Het realiseren van een graf is alleen mogelijk met de toestemming 
van de gemeente. Het gaat hier om een bijzondere begraafplaats, dat is een begraafplaats 
die in eigendom komt bij een particulier en niet in eigendom bij de gemeente. De 
initiatiefnemer heeft reeds enkele jaren geleden bij de gemeente zijn verzoek daartoe 
ingediend en in 2016 heeft het college een besluit genomen om medewerking te verlenen 
aan dit verzoek. De initiatiefnemer heeft nu het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeente 
ingediend om het graf mogelijk te maken. 

Doel / Effect 
Het bestemmingsplan ten behoeve van de begraafplaats is benodigd om de locatie als 
begraafplaats te mogen gebruiken. Het is immers aan de gemeenteraad om gronden voor 
begraafplaatsen aan te wijzen. 

Argumenten 
1.1 	Het ontwerp bestemmingsplan is afgestemd op de Wet op de Lijkbezorging (Wlb) en 

het Besluit op de lijkbezorging (Bib). 
Een graf moet voldoen aan het Wlb en het Blb. Daarin staan onder andere een aantal 
technische aspecten voor een begraafplaats. Het gaat daarbij om vereisten bij de 
aanleg en het onderhoud van een graf alsmede een aantal inrichtingseisen vanuit 
hygiënisch en psychosociaal oogpunt. Een voorbeeld van een dergelijke vereiste 
betreft de locatie van de kist; deze moet minimaal 30 cm boven de gemiddelde 
hoogste grondwaterstand begraven worden en bovenop de kist moet minimaal 65 cm 
aarde aangebracht worden. Om dit ter plaatse te bereiken wordt de grond met één 
meter verhoogd. Een voorbeeld van een inrichtingseis is de afstand van het graf tot 
de openbare weg of een woning, deze afstand is minimaal 30 meter. Het graf aan de 
Laapeerseweg 5 komt op een afstand van 45 meter van de openbare weg te liggen 
en op 46 meter tot aan het woonhuis op het perceel zelf, de afstand tot de 
eerstvolgende woning buiten het perceel gelegen is 75 meter. 
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1.2 	De begraafplaats is vanuit ruimtelijk oogpunt goed ingepast. 
Het graf komt (onder invloed van de Wlb en Blb) op geruime afstand van de 
openbare weg en omliggende woningen te liggen. Omliggende functies worden 
daardoor niet onredelijk gestoord. Het graf wordt door beplanting omringd en er wordt 
geen mogelijkheid geboden om een bouwwerk op het graf te maken (zoals een 
mausoleum). De eigenaren van het naastgelegen perceel hebben aangegeven geen 
bezwaar te hebben tegen het graf, een mausoleum willen ze niet. Het graf komt op 
een plaats te liggen waardoor de agrarische functie niet wordt verstoord. 

1.3 	Opstellen beleid is niet nodig en werkt vertragend 
Omdat het hier slechts om één verzoek gaat en er de afgelopen jaren ook geen 
andere verzoeken om een bijzondere begraafplaats zijn ingediend, werkt het 
vertragend als er eerst algemeen beleid geformuleerd moet worden. Bovendien is het 
wettelijk niet vereist om eerst algemeen beleid te formuleren. Als er meer van 
dergelijke verzoeken in de toekomst worden ingediend, dan zal de gemeente 
overwegen om eerst algemeen beleid voor bijzondere begraafplaatsen op te stellen 
alvorens daaraan medewerking te verlenen. 

2.1 	Bestemmingsplanwijziging is noodzakelijk 
Om het initiatief mogelijk te maken, is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. 
Het is de gemeenteraad om te besluiten waar begraafplaatsen komen. Het 
bestemmingsplan is het resultaat van een afweging van de diverse belangen. 

2.2 	Geen zienswijzen ingediend 
Het ontwerpbestemmingsplan heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. Er zijn 
geen zienswijzen ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan. De provincie heeft 
aangegeven geen aanleiding te zien tot het indienen van zienswijzen. 

Tegenargument / Alternatieve scenario's 
Het alternatief is om geen medewerking te verlenen aan het verzoek en te verwijzen naar de 
reguliere mogelijkheden voor begraven of cremeren. Aangezien dit unieke verzoek ruimtelijk 
gezien goed kan worden ingepast en de enkele omwonenden niet tegen dit verzoek zijn, ligt 
het in de rede om daaraan medewerking te verlenen. 

Risico's 
Met de initiatiefnemer wordt een planschadeovereenkomst afgesloten. Voor het overige is 
het een particuliere ontwikkeling en draagt de initiatiefnemer de kosten. 

Plan van aanpak I Tijdsplanning 
Nadat het bestemmingsplan door de gemeenteraad is vastgesteld, volgt nog een 
beroepstermijn van zes weken voor het bestemmingsplan. Na die beroepstermijn treedt het 
bestemmingsplan in werking en kan van de bestemming gebruik worden gemaakt. 
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Bijlagen 
1. Verbeelding ontwerp bestemmingsplan 
2. Regels ontwerp bestemmingsplan 
3. Toelichting ontwerp bestemmingsplan 
4. Bijlage Bodemonderzoek bij ontwerp bestemmingsplan 

(het complete bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen via de landelijke website: 
http://ruimteliikeplannen.nl/web-roo/?blanidn=NLIMR0.0327.219-0301)  

Het college van de gemeente Leusden, 

H.W. de Graaf— Koelewijn 	 G.J. Bouwmeester 
directeur-secretaris 	 burgemeester 

Zaaknummer L222948 	 Pagina 3 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

