AGENDAPUNT NO.
Voorstel tot gewijzigde vaststelling van het
bestemmingsplan Buitengebied Aalten,
Romienendiek 2a

AAN DE RAAD

Samenvatting
Dit plan voorziet in de realisatie van een parkeerplaats, twee natuurakkers, een strooiveld en een
dependance met ontvangst- en werkruimte aan de Romienendiek te Aalten ten behoeve van
uitvaartcentrum en crematorium “Berkenhove”. Het plan wordt voor rekening en risico van het GUV
gerealiseerd. Er zijn twee zienswijzen ingediend. Het college stelt de raad voor het bestemmingsplan
vast te stellen.
Inleiding
Met ingang van 24 februari 2012 heeft het (eerste) ontwerp van het bestemmingsplan “Buitengebied
Aalten, Romienendiek 2a” ter inzage gelegen. Dit plan voorziet in de realisatie van de toekomstige
plannen van het GUV t.b.v. het uitvaartcentrum en crematorium “Berkenhove”, waaronder een
nieuwe parkeerplaats, een strooiveld, twee natuurakkers, een dependance met werkruimte, alsmede
een ontvangstgelegenheid voor kleine groepen nabestaanden t.b.v. asverstrooiing.
Tegen dit plan zijn zienswijzen ingediend en als gevolg daarvan is het plan op onderdelen bijgesteld.
Om die reden is het plan opnieuw ter inzage gelegd.
Het bijgestelde ontwerp van het bestemmingsplan “Buitengebied Aalten, Romienendiek 2a” heeft van
21 september 2012 tot 2 november 2012 voor een ieder te inzage gelegen.
Ook tegen het bijgestelde ontwerp van het plan zijn (tijdig) zienswijzen ingediend door de Stichting
Natuur en Milieu Aalten en een groot aantal omwonenden. Deze zienswijzen zijn bij de bijlagen
gevoegd.
Er is overleg geweest met de initiatiefnemer d.d. 7 november 2012 en met de omwonenden d.d. 14
december 2012 (zie gespreksverslagen).
Als wijziging nemen we middels een voorwaardelijke verplichting in het bestemmingsplan op dat er
geen verlichting brandt op de nieuw aangelegde parkeerplaats, indien er geen activiteiten
plaatsvinden.
Op grond van het onderzoek van het RIVM wordt door de Inspectie Milieuhygiëne geadviseerd over
het aantal verstrooiingen per hectare per jaar. In het rapport ‘Inspectierichtlijn Lijkbezorging’ staat op
pagina 39 concreet weergegeven dat maximaal 90 verstrooiingen per hectare per jaar zijn
toegestaan, zonder dat aanvullende maatregelen nodig zijn. Hierbij wordt uitgegaan van de
eenvoudige beheerswijze dat de belasting van de bodem niet groter is dan de opname door en de
afvoer via de aanwezige begroeiing. Ook dit aspect wordt als voorwaardelijke verplichting in het
bestemmingsplan opgenomen.
Beschrijving beleidsterrein inclusief toepasselijke regelgeving
Gemeentelijk beleid ten aanzien van het begraven.
Bestemmingsplan Buitengebied Aalten 2004/2007
Structuurvisie Gelderland 2005.
Gemeentelijk landschapsontwikkelingsplan.
In de toelichting van het bestemmingsplan zijn deze aspecten nader uitgewerkt.
Inhoudelijke toelichting op het voorstel
In de als bijlage bijgevoegde zienswijzennota is een samenvatting van de zienswijze opgenomen en
een reactie namens de gemeente. Wij stellen voor dat u instemt met de gemeentelijke reactie op de
zienswijze en het bestemmingsplan vaststelt.
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Alternatieve beleidskeuzes
Het bestemmingsplan niet dan wel gewijzigd vaststellen.
Financiële consequenties
Dit plan heeft voor de gemeente geen financiële consequenties.
Participatie en Communicatie
Het plan is overeenkomstig artikel 3.8, lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening toegezonden aan
Gedeputeerde Staten van Gelderland, het Waterschap Rijn en IJssel en Vitens. Deze instanties
hebben geen formele zienswijze bij uw raad ingediend.
Het ontwerpplan is op de gebruikelijke en voorgeschreven wijze gepubliceerd, heeft met ingang van
vrijdag 21 september 2012, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke
ordening, voor een ieder gedurende zes weken ter inzage gelegen. Het plan was ook digitaal
raadpleegbaar, onder meer via de gemeentelijke website.
Vervolgstappen inclusief tijdspad
De wettelijke procedure als bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening wordt gevolgd. Dit betekent dat na
vaststelling door uw raad het plan gedurende een termijn van zes weken ter inzage wordt gelegd.
Gedurende die termijn kan door belanghebbenden, met inachtneming van het bepaalde in de Wet
ruimtelijke ordening, beroep worden ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State.
• RTG Ruimte: 5 februari 2012
• Raad: 19 februari 2012

Bijlagen
1. vast te stellen (tweede) ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Aalten, Romienendiek 2a
bestaande uit toelichting, regels en verbeelding;
2. ingediende zienswijzen van de Stichting Natuur en Milieu Aalten en de omwonenden;
3. zienswijzennota ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Aalten, Romienendiek 2a”;
4. de gespreksverslagen.

Aalten, 15 januari 2013

Burgemeester en wethouders,

J. Nobel
secretaris

G. Berghoef
burgemeester

DE RAAD VAN DE GEMEENTE A A L T E N ;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 januari 2013;
gelet op het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening;

BESLUIT:

1. het bestemmingsplan “Buitengebied Aalten, Romienendiek 2a”, zoals dat is vervat in de
bestandenset met de planidentificatie NL.IMRO.0197.BP00041-VG01.gml ongewijzigd vast te
stellen;
2. in te stemmen met de bij dit besluit behorende “Zienswijzennota bestemmingsplan
Buitengebied Aalten, Romienendiek 2a”;
3. geen exploitatieplan vast te stellen.

AALTEN, 19 februari 2013
De Raad,

M.A.J.B. Fiering
raadsgriffier

G. Berghoef
voorzitter

