Voorstel voor burgemeester en wethouders
Datum

30 januari 2018

Onderwerp
Bestemmingsplan Nieuwlande, deelplan uitbreiding begraafplaats 2017
Wij willen
de uitbreiding mogelijk maken van de bestaande begraafplaats aan de Boerdijk te Nieuwlande.
Wij besluiten
Aan de raad voor te stellen:
1. Het bestemmingsplan “Nieuwlande, deelplan uitbreiding begraafplaats 2017” met
planidentificatienummer NL.IMRO.0118.2017BP8021003-VG01 met bijbehorende ondergrond
ongewijzigd vast te stellen;
2. Geen exploitatieplan vast te stellen
Want
1. Om de uitbreiding van de begraafplaats mogelijk te maken is een herziening van het
bestemmingsplan noodzakelijk;
2. Het concept bestemmingsplan is voor vooroverleg toegezonden aan partijen als bedoeld in
artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening. De provincie Drenthe geeft aan dat gezien
de ligging binnen de bebouwde kom geen provinciaal belang in het geding is. Vanuit het
waterschap is een nadere toelichting gevraagd op de verhouding tussen de diepte van het
begraven en het grondwaterpeil. De toelichting is hierop aangepast;
3. Het ontwerpbestemmingsplan heeft voor een ieder ter inzage gelegen van 7 december 2017
tot en met 17 januari 2018. Tijdens deze zienswijzenperiode zijn er geen reacties binnen
gekomen.

Maar
Er zijn geen risico’s of kanttekeningen
Achtergrond
Op de huidige begraafplaats in Nieuwlande is nog ruimte beschikbaar om voor een periode van twee
tot drie jaar in de behoefte te kunnen voorzien van nieuwe graven. Met het oog op de toekomst is
uitbreiding van de begraafplaats daarom noodzakelijk. Omdat een net aangelegde begraafplaats een
aantal jaar nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen is er voor gekozen om deze nu in te zetten. De
uitbreiding zal aansluiten bij de bestaande begraafplaats. De voorgenomen uitbreiding past niet
binnen de contouren van de huidige bestemming voor de begraafplaats en ook niet binnen de
aangrenzende bestemmingen. Aan de west- en zuidzijde van de begraafplaats wordt daarom de
Pagina 1 van 2

bestemming Maatschappelijk - Begraafplaats uitgebreid, om de ontwikkeling mogelijk te maken.
Hiervoor is een nieuw bestemmingsplan noodzakelijk.

De financiële gevolgen zijn
De gemeente Hoogeveen is eigenaar van de gronden van zowel de begraafplaats als de gronden van
de uitbreiding. Omdat het capaciteitsprobleem van de begraafplaats Nieuwlande alleen door een
uitbreiding kan worden opgelost heeft de gemeenteraad hier in 2017 geld voor beschikbaar gesteld.
Het plan wordt zodoende economisch uitvoerbaar geacht.

Alternatieven
Alternatief is het niet vaststellen van het bestemmingsplan, hier wordt geen reden voor gezien.
Bijlagen
Raadsvoorstel
Bestemmingsplan “Nieuwlande, deelplan uitbreiding begraafplaats 2017”
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