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1. Samenvatting
Aan Stichting Het Groninger Landschap is, na verlening van een verklaring van geen
bedenkingen door uw raad, omgevingsvergunning verleend voor de realisatie van een
natuurbegraafplaats en het uitbreiden van de reguliere begraafplaats op de wierde Wierum
aan de Paddepoelsterweg te Wierum. De gemeenteraad dient nu, op grond van artikel 40
van de Wet op de lijkbezorging, de locatie aan te wijzen als bijzondere begraafplaats.
Vervolgens is het aan het college van burgemeester en wethouders om toestemming te
geven voor de ingebruikname van de begraafplaats. Met dit advies wordt de raad
voorgesteld de locatie aan te wijzen als bijzondere begraafplaats.
2. Gevraagd of voorgesteld besluit
Voorgesteld wordt de locatie op grond van artikel 40 Wet op de lijkbezorging aan te wijzen
als bijzondere begraafplaats (betreft locatie natuurbegraafplaats en uitbreiding bestaande
begraafplaats). Het college zal vervolgens toestemming verlenen tot ingebruikname van de
gronden als begraafplaats.
3. Inleiding
3.1 Aanleiding
Op 28 juli 2017 hebben wij van Stichting Het Groninger Landschap een aanvraag
omgevingsvergunning ontvangen voor de realisatie van een natuurbegraafplaats en het
uitbreiden van de reguliere begraafplaats op de wierde Wierum aan de Paddepoelsterweg
te Wierum. De betreffende gronden hebben in het bestemmingsplan Buitengebied Winsum
de bestemming ‘Natuur’ en de dubbelbestemmingen ‘Waarde-Archeologie 2', ‘WaardeWierde invloed zone’ en ‘Waarde-Landschap’. Het realiseren van een natuurbegraafplaats
en het uitbreiden van de bestaande begraafplaats paste niet binnen deze bestemmingen.
Omdat het college aangegeven heeft wel medewerking te willen verlenen aan het initiatief
en het initiatief voorzien is van een goede ruimtelijke onderbouwing is er een uitgebreide
omgevingsvergunning op grond van artikel 2.12 lid 1 onder a, onder 3 Wabo verleend. Dit
na afgifte van een verklaring van geen bedenkingen door de gemeenteraad. De raad dient
nu nog, om de begraafplaats daadwerkelijk als zodanig in gebruik te nemen, op grond van
artikel 40 van de Wet op de lijkbezorging de betreffende locatie aan te wijzen als bijzondere
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begraafplaats. Hierna dient het college toestemming te verlenen tot ingebruikname van de
begraafplaatsen.
3.2 Bevoegdheid raad
De bevoegdheid van de raad is gebaseerd op artikel 40 van de Wet op de Lijkbezorging.
3.3 Wettelijk of beleidskader
Wet- en besluit op de Lijkbezorging
3.4 Historische context
Zie aanleiding
4. Beoogd resultaat (of effect)
Met het aanwijzingsbesluit en de toestemming tot ingebruikname van het college wordt het
mogelijk de gronden in gebruik te nemen als bijzondere begraafplaats.
5. Toelichting
5.1 Argumenten/motivering
De ruimtelijke procedure is (nagenoeg) afgerond, er zijn geen zienswijzen ingediend tegen
de omgevingsvergunning, naar verwachting zal de vergunning op 10 mei 2019
onherroepelijk worden.
Het aanwijzen van de locatie als bijzondere begraafplaats is de volgende stap om de
gronden daadwerkelijk te kunnen gaan gebruiken als bijzondere begraafplaats
(natuurbegraafplaats en deels een uitbreiding van de bestaande begraafplaats).
Om de gronden te kunnen gaan gebruiken als begraafplaats dient te worden voldaan aan
de eisen die op grond van de regelgeving van de Wet op de lijkbezorging worden gesteld. In
de ruimtelijke onderbouwing bij de reeds verleende omgevingsvergunning is aangegeven
dat voldaan zal en kan worden aan de eisen die op grond van de Wet op de lijkbezorging en
het besluit op de lijkbezorging worden gesteld. De locatie kan (en dient) daarom te worden
aangewezen als bijzondere begraafplaats.
Met de aanwijzing en het besluit tot ingebruikname wordt binnen de gemeente de
mogelijkheid tot natuurbegraven geboden en wordt een uitbreiding van de reeds aanwezige
begraafplaats mogelijk gemaakt.
5.2 Risico’s
Het betreft geen gemeentelijk initiatief, de kosten en eventuele risico’s zijn voor rekening
van initiatiefnemer (Stichting Het Groninger Landschap).
Omdat al medewerking is verleend aan de omgevingsvergunning en uit de ruimtelijke
onderbouwing blijkt dat voldaan kan worden aan de eisen die op grond van de Wet op de
lijkbezorging en bijbehorende regelgeving worden gesteld mag redelijkerwijs worden
verwacht dat u overgaat tot het aanwijzen van de gronden als bijzondere begraafplaats.
Indien u daar niet toe zou over gaan, zou initiatiefnemer kunnen overwegen een
gerechtelijke procedure te starten of tot financiële aansprakelijkstelling over te gaan.
6. Financiële aspecten en wijze van dekking
De kosten van het plan komen geheel voor rekening van aanvrager/initiatiefnemer. Met de
initiatiefnemer (Stichting Het Groninger Landschap) is een overeenkomst als bedoeld in
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artikel 6.4a van de Wet ruimtelijk ordening tot vergoeding van eventuele tegemoetkomingen
in de planschade aangegaan.
7. Inbreng belanghebbenden
De ontwerp-omgevingsvergunning is gepubliceerd en heeft met de ontwerp-verklaring van
geen bedenkingen ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingekomen. De verleende
omgevingsvergunning ligt momenteel ter inzage. Omdat er geen zienswijzen zijn ingediend
is redelijkerwijs te verwachten dat de vergunning na afloop van de beroepsperiode op 10
mei 2019 onherroepelijk zal worden. (Voor een kansrijk beroep is vereist dat een zienswijze
is ingediend tegen de ontwerp-omgevingsvergunning.)

8. Vervolgtraject
Het raadsbesluit wordt bekend gemaakt. Tegen het besluit staat beroep open bij
gedeputeerde staten van Groningen. Het college geeft vervolgens toestemming tot
ingebruikname van de begraafplaatsen.
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Winsum,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland,

Gemeentesecretaris,

Burgemeester,

Paul van Vilsteren

Henk Jan Bolding

Pagina 3/3

