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Voorstel 
1. Het bestemmingsplan Begraafplaats Ceintuurbaan 18a vast te stellen. Dit bestemmingsplan 

bestaat uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.0150.350-ON01.GML met de bijbehorende bestanden. Hierbij is voor de locatie van de 
geometrische planobjecten gebruikgemaakt van een ondergrond welke is ontleend aan de 
basisregistratie kadaster;  

2. geen exploitatieplan op basis van artikel 6.12, tweede lid van de Wet ruimtelijke ordening vast te 
stellen, omdat het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan of besluit 
begrepen gronden anderszins verzekerd is.  

3. de bevoegdheid om een exploitatieplan vast te stellen te delegeren aan het college, voor zover 
het college gebruik maakt van haar bevoegdheid het bestemmingsplan te wijzigen, zoals 
opgenomen in het bestemmingsplan Begraafplaats Ceintuurbaan 18a. Dit op grond van artikel 
6.12, eerste en tweede lid, en artikel 3.6, eerste lid, onder a van de Wet ruimtelijke ordening; 

4. de gronden waarop het bestemmingsplan Begraafplaats Ceintuurbaan 18a betrekking heeft, 
kadastraal bekend onder sectie B perceel 18409, aan te wijzen als bijzondere begraafplaats in het 
kader van artikel 40 van de Wet op de lijkbezorging 

  
Kern van het raadsvoorstel 
Op 20 november 2017 heeft het College ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan 'Begraafplaats 
Ceintuurbaan 18a'. Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp-aanwijzingsbesluit bijzondere 
begraafplaats in het kader van de Wet op de lijkbezorging hebben ter inzage gelegen van donderdag 7 
november 2017 tot en met woensdag 17 januari 2018. Gedurende deze periode zijn geen zienswijzen 
ingediend. De volgende stap is nu het vaststellen door de gemeenteraad. 
  
Beoogd resultaat 
Met dit bestemmingsplan wordt de juridisch-planologische basis gelegd voor de aanleg en het gebruik 
als urnenbegraafplaats van de gronden van het perceel sectie B perceel 18409 aan de Ceintuurbaan 
18a op de wijze zoals hierom is verzocht door de RK Parochie Heilige Lebuïnus. Met dit 
bestemmingsplan kan het initiatief voor de urnenbegraafplaats worden gefaciliteerd. 
  
Kader 
Wet ruimtelijke ordening, Algemene wet bestuursrecht, Wet op de lijkbezorging 
  
Argumenten ten behoeve van de raad 
 
Besluitpunt 1: Vaststellen bestemmingsplan  
Op verzoek van de RK Parochie Heilige Lebuïnus is medewerking verleend aan het opstellen van dit 
bestemmingsplan om de betreffende gronden te bestemmen voor urnenbegraafplaats. Hiermee wordt 
de aanleg en het gebruik als urnenbegraafplaats mogelijk conform het ingediende verzoek.  
Zienswijzen 
 
Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend. Evenmin is sprake van 
ambtshalve wijzigingen.  
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Besluitpunt 2: een exploitatieplan vast te stellen  
Op grond van de Wet ruimtelijke ordening is de gemeente verplicht om bij ruimtelijke initiatieven haar 
kosten te verhalen. In specifieke aangewezen bouwplannen, zoals genoemd in het Besluit ruimtelijke 
ordening, moet dit via een exploitatieplan tenzij het verhaal van de kosten op een andere manier is 
verzekerd.  
 
Binnen dit bestemmingsplan is geen sprake van aangewezen bouwplannen, waardoor de gemeente 
niet verplicht is om tegelijkertijd met het nieuwe bestemmingsplan een exploitatieplan op te stellen. 
Alle kosten komen voor rekening van de initiatiefnemer en worden verhaald via de legesverordening. 
Het is dan ook niet nodig om bij dit bestemmingsplan een exploitatieplan vast te stellen. 
 
Besluitpunt 3: Wijzigingsbevoegdheden en delegatie exploitatieplan 
Het bestemmingsplan bevat enkele wijzigingsbevoegdheid waarmee bouwplannen mogelijk gemaakt 
zouden kunnen worden waarvoor een exploitatieplan zou moeten worden vastgesteld. Dit is een 
bevoegdheid van de raad. Het toepassen van de wijzigingsbevoegdheid is een bevoegdheid van 
burgemeester en wethouders. Als voor een wijzigingsplan ook een besluit omtrent een exploitatieplan 
moet worden genomen, is het wenselijk dat deze bevoegdheid ook bij burgemeester en wethouders 
ligt. De raad kan deze bevoegdheid delegeren, bij het vaststellen van het bestemmingsplan waar de 
betreffende wijzigingsbevoegdheid in is opgenomen. 
 
Besluitpunt 4: Aanwijzen als bijzondere begraafplaats Wet lijkbezorging 
Op grond van artikel 40 van de Wlb wijst de gemeenteraad gronden aan waarop bijzondere 
begraafplaatsen zijn toegestaan. Het gaat om een terrein met parkachtige inrichting dat ondiepe 
containers bevat, waarin asbussen kunnen worden geplaatst en worden afgedekt met een 
gedenktegel. Er vindt geen asverstrooiing plaats. De inrichting voldoet aan de wettelijke vereisten. Na 
de aanwijzing kan het college van burgemeester en wethouders toestemming verlenen voor het 
gebruik. Tegen de aanwijzing van de grond als bijzonder begraafplaats kunnen belanghebbenden in 
beroep bij gedeputeerde staten. Belanghebbenden kunnen tegen de beslissing van gedeputeerde 
staten in beroep gaan bij de rechtbank Utrecht en vervolgens eventueel bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
   
Ketenpartners/ participatie 
Het Waterschap Groot Salland heeft aangegeven te kunnen instemmen met het 
ontwerpbestemmingsplan. Voorts heeft het ontwerpbestemmingsplan voor een periode van 6 weken 
voor een ieder ter inzage gelegen en waren belanghebbenden in de gelegenheid zienswijzen in te 
dienen. Hiervan is geen gebruik gemaakt.  
  
Financiële consequenties 
Met de aanvrager is een anterieure overeenkomst gesloten over verhaal van de kosten die de 
gemeente maakt voor dit plan/project of De voornoemde kosten worden via leges verhaald. Met de 
initiatiefnemer is een planschadeovereenkomst gesloten. Hierdoor liggen de kosten en het risico bij de 
initiatiefnemer. 
  
Betrokkenheid van de raad 
Na vaststelling van het bestemmingsplan worden de volgende stappen genomen:  

• publiceren van het vastgestelde bestemmingsplan in het digitale Gemeenteblad en in de 
Staatscourant;  

• het vastgestelde bestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage leggen ten behoeve van de 
beroepstermijn;  

• publiceren van de aanwijzing van de gronden als bijzondere begraafplaats in het kader van 
artikel 40 van de Wet op de lijkbezorging; 

• het college wordt verzocht toestemming te verlenen de betreffende gronden voor 
urnenbegraafplaats te gebruiken, nadat het bestemmingsplan in werking is getreden.  
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Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn, mits geen 
voorlopige voorziening wordt aangevraagd. 
  
  
  
Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
  
  
  
  
  
  

M.A. Kossen ir. A.P. Heidema 
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