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Underwerp
Vaststelling bestemmingsplan 'Buitenpost - uitbreiding begraafplaats Jeltingalaan'

Foech ried/kolleezje:
De gemeenteraad is bevoegd het bestemmingsplan vast te stellen,

Wy stelle jo foar te besluten om:
1. Het bestemmingsplan'Buitenpost - uitbreiding begraafplaats Jeltingalaan'overeenkomstig het

geometrisch bepaalde planobject NL.IMRO.0059BPBpJeltlnbegrpll6-VG01 met verbeelding,
regels, bijlagen en toelichting ongewijzigd vast te stellen;

2. het vastgestelde bestemmingsplan met de bijbehorende stukken op de gebruikelijke wijze
bekend te maken.

Ynlieding
De begrafenisvereniging Buitenpost heeft aangegeven dat de capaciteit van de begraafplaats aan
de Jeltingalaan in Buitenpost niet toereikend is om in de toekomstige vraag naar graven te blijven
voorzien. Ze hebben het verzoek gedaan voor het uitbreiden van de begraafplaats in westelijke
richting. Inmiddels is de vereniging eigenaar van deze gronden.

U heeft het voorontwerp-bestemmingsplan behandeld in uw vergadering van 17 november 2016.
Daarbij heeft uw raad besloten dat dit bestemmingsplan alleen voor de besluitvorming met
betrekking tot de vaststelling aan uw raad voorgelegd hoeft te worden (conform procedurevariant
1).

Vervolgens hebben wij het voorontwerp-bestemmingsplan in de periode van 1 december tot en
met 28 december 2016 ter inzage gelegd voor inspraak. Tevens zijn de overlegpartners
geinformeerd. Er zijn geen inspraakreacties ingediend. Een overlegreactie van de provincie heeft
geleid tot het verduidelijken van de toelichting ten aanzien van geomorfologische waarden en de
aanduiding op de plankaart van de aanwezige boomsingel.

Wij hebben vervolgens besloten om het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage te leggen. De ter
inzage periode heeft gelopen van 16 februari tot en met 29 maart 2OL7. Er zijn in deze periode
geen zienswijzen kenbaar gemaakt.

Te berikken effekt
Een planologische regeling die de uitbreiding van de bestaande begraafplaats aan de Jeltingalaan
te Buitenpost mogelijk maakt.
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Arguminten
1.1. Er zijn geen zienswijzen ingediend
Tijdens de termijn van ter inzagelegging zijn geen zienswijzen ingediend. Ook zijn er geen
ambtshalve wijzigingen op het ontwerp nodig. De begrafen¡sveren¡ging heeft ingestemd met de
planregeling zoals deze in het ontwerpbestemmingsplan is opgenomen.

1.2. De gewenste uitbreiding van de begraafplaats is ruimtelijke aanvaardbaar
In de toelichting op het bestemmingsplan is de uitbreiding van de begraafplaats ruimtelijk
onderbouwd. Ook de benodigde onderzoeken zijn uitgevoerd en in de onderbouwing verwerkt.
Voor de inhoudelijke onderbouwing verwijzen we u dan ook naar de toelichting van dit
bestemmingsplan.

2. De vaststelling van het bestemmingsplan moet bekend worden gemaakt
Voor de inwerkingtreding van een bestemmingsplan, is het noodzakelijk uw besluit te publiceren.
Het vaststellingsbesluit moet worden bekendgemaakt met een publicatie in De Staatscourant en
de Actief. Het bestemmingsplan zelf wordt gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast
wordt er op de gemeentelijke webpagina een link gemaakt naar deze pagina.
De dag nadat de beroepstermijn van 6 weken is afgelopen, treedt het bestemmingsplan
inwerking.

Kanttekenings
Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan kan door een belanghebbenden beroep worden
aangetekend. Nu er echter geen zienswijzen zijn bekendgemaakt, moet een belanghebbende
aantonen dat hij/zij niet in de gelegenheid geweest is zienswijzen kenbaar te maken.

Boargerpartisipaasje
In het kader van de voorbereidingsprocedure is een ieder in de gelegenheid geweest het
bestemmingsplan in te zien (4 weken voor inspraak en 6 weken voor zienswijzen). Er zijn geen
reacties op het voornemen om mee te werken aan de vergroting van de begraafplaats kenbaar
gemaakt.

Ferfolchtrajekt
Nadat het bestemmingsplan inwerking treedt, is het aan de begrafenisvereniging om uitvoering te
geven aan de daadwerkelijke uitbreiding van de begraafplaats.

Buitenpost, IB april 20L7

het college van burgemeester en wethouders van Achtkarspelen,

secretaris, burgemeester,

mr. drs. E.H.C. van der Laan G. Gerbrandy



achtkarspelen
GEMEENTERiedsbes I út

De raad van de gemeente Achtkarspelen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 18 april 2017
punt nr.: 7;

Beslút:

1. Het bestemmingsplan'Buitenpost - uitbreiding begraafplaats Jeltingalaan'
overeenkomstig het geometrisch bepaalde planobject
NL.IMRO.0059BPBpJeltlnbegrpl 16-VG01 met verbeelding, regels, bijlagen en
toelichting ongewijzigd vast te stellen;

2. het vastgestelde bestemmingsplan met de bijbehorende stukken op de gebruikelijke
wijze bekend te maken.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de
raad van de gemeente Achtkarspelen van 18 mei 2OL7
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