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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Bij de gemeente West Maas en Waal is een verzoek ingediend voor de realisatie van 
een klein Regionaal Uitvaartcentrum. Ten behoeve van deze ontwikkeling dient het 
bestaande gebouw op de Algemene Begraafplaats, aan de Hogeweg in Wamel, te 
worden uitgebreid. 
 
Deze uitbreiding is in strijd met het vigerende bestemmingsplan. Een herziening van 
het geldende bestemmingsplan voor de begraafplaats is noodzakelijk om het bouw-
plan juridisch-planologisch mogelijk te maken.  
De gemeente West Maas en Waal heeft besloten om planologisch medewerking te 
verlenen aan de realisatie van het bouwplan. Onderhavig bestemmingsplan voorziet in 
een nieuwe planologische regeling voor het perceel, waarmee het bouwplan planolo-
gisch mogelijk wordt gemaakt. 

1.2 Ligging plangebied 

Het plangebied is gelegen aan de Hogeweg tussen de kernen Wamel en Beneden-
Leeuwen in, met een oppervlakte van circa 31.000 m2. Ten noorden van het plange-
bied is de Hogeweg gelegen, met aan de overzijde agrarisch gebied met enkele be-
drijven. Ten oosten van het plangebied is de N323 gesitueerd. Aan de zuidzijde kijkt 
men uit over het landelijk gebied en de Van Heemstraweg (N322). Ten westen van het 
plangebied is een boomgaard gelegen. Op de navolgende luchtfoto’s is de ligging van 
het plangebied aangegeven. De exacte begrenzing van het plangebied is op de ver-
beelding weergegeven. 

Globale ligging plangebied bron: Google Earth, 2010 
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Globale begrenzing van het plangebied    bron: Google Earth, 2010 

1.3 Bij het plan behorende stukken 

Dit bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding, regels en deze toelichting. De bijla-
gen maken deel uit van de toelichting. In de toelichting zijn onder andere de conclu-
sies van de verschillende onderzoeksrapporten opgenomen. De regels en de verbeel-
ding vormen de juridisch bindende elementen van dit bestemmingsplan. 

1.4 Vigerend bestemmingsplan 

Het plangebied maakt deel uit van het geldende bestemmingsplan “Buitengebied”, zo-
als dat op 12 november 1997 is vastgesteld door de raad van de gemeente West 
Maas en Waal en op 6 juli 1998 is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Gel-
derland. Het bestemmingsplan is gedeeltelijk onherroepelijk geworden op 21 januari 
2000 en geheel onherroepelijk geworden op 19 juli 2001. Voor het plangebied geldt 
tevens het bestemmingsplan “bestemmingsplan buitengebied herziening 2006”. Dit 
bestemmingsplan is op 11 december 2008 vastgesteld.  
 
Op de afbeelding op pagina 5 is een uitsnede van de plankaart van het geldende 
bestemmingsplan “Buitengebied” opgenomen. De ligging van het plangebied is hier 
ook op aangegeven. 
 
Voor het plangebied geldt de bestemming “Begraafplaats”. Gronden met de bestem-
ming “Begraafplaats” zijn bestemd voor de teraardebestelling in instandhouding van 
graven. 
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Uitsnede van het vigerend bestemmingsplan, 

waarbij met rood het plangebied is gearceerd 

Binnen deze bestemming zijn gebouwen 
toegestaan met een maximale gezamenlij-
ke bebouwde oppervlakte van 100 m2, een 
maximale bouwhoogte van 6 meter en een 
maximale goothoogte van 3 meter. 
 
De uitbreiding van het gebouw op de be-
graafplaats in strijd met dit geldend be-
stemmingsplan, aangezien de oppervlakte 
van het gebouw meer dan 100 m2 zal be-
dragen. Als gevolg hiervan is een herzie-
ning noodzakelijk om deze ontwikkeling 
mogelijk te maken. 

1.5 Leeswijzer 

De toelichting is opgebouwd uit 8 hoofdstukken. Na het inleidende hoofdstuk wordt in 
hoofdstuk 2 ingegaan op de bestaande situatie. In hoofdstuk 3 wordt het beleidskader 
weergegeven, waarna in hoofdstuk 4 de planbeschrijving aan de orde komt. In hoofd-
stuk 5 wordt de haalbaarheid van het plan aangetoond voor wat betreft milieuaspec-
ten, water, archeologie en flora en fauna. Hoofdstuk 6 geeft een toelichting op de juri-
dische planopzet en hoofdstuk 7 geeft informatie over de economische 
uitvoerbaarheid. Hoofdstuk 8 ten slotte gaat in op de resultaten van overleg en in-
spraak.  
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Het bestaande gebouw, vanaf de Hogeweg    bron: J. Christ, 2010 

2 Bestaande situatie 

2.1 Plangebied 

Het plangebied is circa 31.000 m2 groot en gelegen in het buitengebied aan de Hoge-
weg, ten oosten van de kern Wamel en ten westen van Beneden-Leeuwen. Rondom 
het plangebied zijn diverse agrarische bedrijven en burgerwoningen gelegen. Daar-
naast lopen twee belangrijke provinciale wegen nabij het plangebied. Ten oosten van 
het plangebied is dit de Prins Willem Alexanderweg (N323) en ten zuiden de Van 
Heemstraweg (N322).  
 
Het plangebied is momenteel in gebruik als Algemene Begraafplaats. Het terrein 
wordt via de noordzijde ontsloten op de Hogeweg. Hier bevindt zich ook de parkeer-
plaats. Het plangebied heeft een rustige, groene atmosfeer waarbij aan de noordzijde 
waterpartijen en bomenrijen aanwezig zijn. Verder zuidelijk zijn de graven gelegen, 
waarbij in het uiterste zuiden het terrein nog niet in gebruik is als begraafplaats en 
vooralsnog braak ligt. Tussen de parkeervoorzieningen en de begraafplaats staat een 
klein gebouw, ten behoeve van de Algemene Begraafplaats (zie onderstaande foto).  
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3 Beleidskader 

3.1 Rijksbeleid 

Nota Ruimte 
De Nota Ruimte bevat de visie van het kabinet op de ruimtelijke ontwikkeling van Ne-
derland en bevat de ruimtelijke bijdrage aan een sterke economie, een veilige en leef-
bare samenleving en een aantrekkelijk land. Het kabinet schept ruimte voor ontwikke-
ling, uitgaande van het motto ‘decentraal wat kan, centraal wat moet’ en verschuift het 
accent van het stellen van ruimtelijke beperkingen naar het stimuleren van gewenste 
ontwikkelingen. De Nota Ruimte ondersteunt gebiedsgerichte ontwikkeling, waarin alle 
betrokken partijen kunnen participeren. Het Rijk richt zijn aandacht met name op de 
Nationale ruimtelijke hoofdstructuur. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om versterking van 
de dynamiek in de Nationale stedelijke netwerken en om waarborging van de kwaliteit 
van de ecologische hoofdstructuur en de Nationale landschappen.  
De centrale doelstellingen van de Nota Ruimte zijn: versterking van de internationale 
concurrentiepositie van Nederland, bevordering van krachtige steden en een vitaal 
platteland, de borging en ontwikkeling van belangrijke (inter-)nationale waarden en de 
borging van veiligheid. 
 
Toets plan 
Het plangebied maakt geen onderdeel uit van de Nationale ruimtelijke hoofdstructuur. 
Het ruimtelijk rijksbeleid biedt voor het plangebied geen directe eisen ter ontwikkeling 
van de RHS. 

3.2 Provinciaal en gemeentelijk beleid 

3.2.1 Provinciaal beleid 

Streekplan Gelderland 2005 
Het ruimtelijk beleid van de provincie Gelderland tot 2015 is vastgelegd in het Streek-
plan Gelderland 2005. Met de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening per 1 
juli 2008 heeft het streekplan Gelderland 2005 de status van structuurvisie gekregen. 
Dat betekent dat de inhoud van het streekplan voor de provincie de basis blijft voor 
haar eigen optreden in de ruimtelijke ordening. 
De provincie heeft daarbij een tweeledige provinciale hoofdstructuur waarbij Gelder-
land enerzijds ‘hoog dynamische’ functies met een intensieve vorm van ruimtegebruik 
kent, zoals stedelijke functies en intensieve vormen van recreatie/leisure. Anderzijds 
kent de provincie ‘laag dynamische’ functies. Deze gebieden zijn kwetsbaar voor in-
tensieve vormen van ruimte gebruik, zoals de ecologische hoofdstructuur (EHS), 
waardevolle open gebieden en ruimte voor water moet worden gecreëerd. 
 
Het plangebied maakt in het streekplan op de beleidskaart ruimtelijke structuur onder-
deel uit van het ‘multifunctioneel gebied’, onderdeel ‘multifunctioneel platteland’. Het 
multifunctioneel gebied beslaat het grootste deel van de provincie. Dit gebied omvat 
de steden, dorpen, buurtschappen buiten de provinciaal ruimtelijke hoofdstructuur, 
waardevolle landschappen en het multifunctioneel platteland. In het provinciaal plano-
logisch beleid wordt op deze gebieden geen expliciete provinciale sturing gericht.  
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Vitaliteit van de multifunctionele gebieden wordt bevorderd door planologische be-
leidsvrijheid voor samenwerkende gemeenten gericht op: 
− grondgebonden landbouw: de landbouw is en blijft een belangrijke economische 

drager voor een vitaal platteland; 
− vitale steden en dorpen: elke regio heeft buiten een stedelijk netwerk of een regio-

naal centrum vele verspreid liggende steden, dorpen en buurtschappen die teza-
men het voorzieningenniveau bepalen. In en bij deze bebouwde gebieden moet de 
regionale behoefte aan ‘dorps’ wonen geaccommodeerd kunnen worden, waarbij 
wordt gestimuleerd dat met dit ruimtelijk programma tegelijk wordt geïnvesteerd in 
de ontwikkeling van de groene en recreatieve omgevingskwaliteit; 

− nieuwe economische dragers: het betreft hier het bieden van werkgelegenheid bui-
ten de landbouw. Deze nieuwe economische dragers kunnen vooral geaccommo-
deerd worden in en bij bestaande kernen en in vrijgekomen agrarische bebouwing. 

 
Toets plan 
Het plangebied ligt buiten de contouren van het bebouwd gebied, in het multifunctio-
neel platteland. Hier geldt een vergrootte planologische beleidsvrijheid voor gemeen-
ten. Onderhavig bestemmingsplan bevat het initiatief tot het realiseren van een klein 
Regionaal Uitvaartcentrum op de bestaande Algemene Begraafplaats van Wamel. 
Deze ontwikkeling is in lijn met het speerpunt ‘vitale dorpen en steden’, aangezien er 
binnen de gemeente West Maas en Waal behoefte is aan een dergelijke voorziening. 
Zo hoeft men in toekomst niet meer uit te wijken naar een andere gemeente. 
De uitbreiding van het huidige gebouw op de begraafplaats in Wamel wordt niet in de 
weg gestaan door het provinciaal beleid.  

3.2.2 Gemeentelijk beleid 

Ontwikkelingsvisie Wonen & Werken gemeente West Maas en Waal 
In juni 2000 is een partiële streekplanherziening van het destijds vigerende streekplan 
Gelderland vastgesteld. Met deze herziening heeft de provincie ruimtelijk beleid in 
gang gezet dat gericht is op het benutten van inbreidingslocaties en uiteindelijk is 
vastgesteld in het streekplan Gelderland 2005.  
De provincie heeft in het kader van deze streekplanherziening de Gelderse gemeen-
ten gevraagd een visie ten aanzien van de ontwikkeling van het stedelijk gebied op te 
stellen. Hiertoe heeft de gemeente West Maas en Waal de Ontwikkelingsvisie Wonen 
& Werken opgesteld. Parallel en vooruitlopend op het provinciale beleid is in deze 
stedelijke ontwikkelingsvisie tevens een relatie gelegd met de gemeentelijke ontwikke-
lingen in het kader van de stedelijke vernieuwing, duurzame stedelijke ontwikkeling en 
kwalitatief passende woningen en woonmilieus (woonbeleid met kwaliteit). 
 
Ondanks dat de ontwikkelingsvisie voornamelijk ingaat op de aspecten wonen en 
werken, streeft de gemeente West Maas en Waal ook naar het feit dat elke kern zo-
veel mogelijk eigen voorzieningen op het gebied van cultuur, onderwijs, sport en zorg 
heeft en behoudt. 
 
Dankzij het gemeentelijk beleid van spreiding van (vooral niet-commerciële) voorzie-
ningen is thans in alle kernen - binnen de mogelijkheden - een redelijk tot goed pakket 
aanwezig. Dit is beslist een sterk punt in vergelijking met andere veelkernige gemeen-
ten waar de hoofdkernen vaak als concentratiegebied voor voorzieningen zijn aange-
merkt.  
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Gelet op de bevolkingsontwikkeling doen zich wel allerlei toekomstige bedreigingen 
voor. Deze betreffen met name de onderwijs- en de zorgvoorzieningen. Het sterkst 
zijn deze bedreigingen in de Maasdorpen gelet op hun kleine inwonertallen. Een sterk 
punt van West Maas en Waal is dat de betrokken partijen (naast de gemeente zijn dat 
de schoolbesturen, de woningcorporatie, de welzijnsinstellingen, de ouderenorganisa-
ties, de dorpscomités en dergelijke), tezamen plannen ontwikkelen om de negatieve 
gevolgen van de draagvlakontwikkeling met elkaar op te vangen. Men schuwt daarbij 
onconventionele oplossingen niet. 
 
Toets plan 
Gemeente West Maas en Waal heef de beleidsambitie dat elke kern, en de gemeente 
in zijn totaliteit, een volwaardig voorzieningenpakket bezit. In dit licht gezien passen 
de plannen voor het opzetten van een klein Regionaal Uitvaartcentrum goed binnen 
deze ambitie. Inwoners uit de gemeente West Maas en Waal hoeven met de realisatie 
van dit uitvaartcentrum niet meer uit te wijken naar andere gemeenten. 

3.2.3 Conclusie 

Op grond van het voorgaande sluit het plan aan bij het ruimtelijk beleid op zowel pro-
vinciaal als gemeentelijk niveau. De beoogde ontwikkeling voorziet in een Regionaal 
Uitvaarcentrum van beperkte omvang. Een dergelijke voorziening was nog niet aan-
wezig in de gemeente West Maas en Waal, zodat de inwoners niet meer naar andere 
gemeenten hoeven uit te wijken voor een dergelijke voorziening. 
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4 Planbeschrijving 

4.1 Beheer 

De gemeente West Maas en Waal streeft naar een zo volledig mogelijk voorzienin-
genaanbod binnen de mogelijkheden die een meerkernige gemeente als West Maas 
en Waal heeft. Met dit plan wordt de planologisch-juridische mogelijkheid geboden om 
op de Algemene Begraafplaats aan de Hogeweg een bescheiden Regionaal Uitvaart-
centrum te realiseren. Deze ontwikkeling sluit aan bij het karakter en de huidige func-
tie van het plangebied.  

4.2 Ontwikkelingslocatie 

Het plangebied ligt in het landelijk gebied tussen de kernen Wamel en Beneden-
Leeuwen in. Het perceel heeft een oppervlakte van circa 25.000 m². In de huidige si-
tuatie is het in gebruik als begraafplaats. Deze functie zal met voorliggende bestem-
mingsplanherziening niet veranderen. Alleen de bestaande bebouwing zal worden uit-
gebreid, waarmee de begraafplaats de functie van Regionaal Uitvaarcentrum krijgt. 
Het plangebied zelf herbergt geen waarden waar bij het inrichtingsvoorstel expliciet 
rekening gehouden dient te worden. 

4.3 Inrichtingsvoorstel 

Het voorstel van de initiatiefnemer is om op de plaats van het huidige gebouw op de 
Algemene Begraafplaats aan de Hogeweg in Wamel, een klein Regionaal Uitvaartcen-
trum te creëren. Het blijkt dat in de gemeente West Maas en Waal behoefte is aan 
een dergelijke voorziening. Op dit moment maken inwoners van de gemeente gebruik 
van een dergelijke voorziening in andere gemeenten. 
 
Het bestaande gebouw wordt daarbij nagenoeg geheel gehandhaafd, intern aange-
past en uitgebreid, zodat het gebouw voldoet aan de eisen die een functie als Regio-
nal Uitvaartcentrum vraagt.  
In totaal zal het vernieuwde uitvaarcentrum een oppervlakte hebben van circa 180 m2. 
De opzet is daarbij functioneel maar toch representatief. Het gebouw is symmetrisch 
en de gevels zijn introvert, met uitzondering van de centrale ontvangsthal. Om de ont-
vangsthal heen zijn alle vertrekken gegroepeerd. 
 
In een later stadium is het eventueel mogelijk een aula aan te bouwen. Er is in de re-
gels de mogelijkheid geboden om door middel van een wijzigingsbevoegdheid een 
uitbreiding van maximaal 100 m2 te realiseren. Navolgende afbeeldingen geven een 
indruk van het te realiseren uitvaartcentrum. 
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Het nieuwe Regionale Uitvaartcentrum     bron: J.A. Peters, 2007 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toekomstig perspectief      bron: J.A. Peters, 2007 
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5 Onderzoek en verantwoording 

5.1 Geluidhinder 

De mate waarin het geluid veroorzaakt door het (spoor) wegverkeer het woonmilieu 
mag belasten, is geregeld in de Wet geluidhinder (Wgh). Voor wegverkeer stelt de wet 
dat in principe de geluidsbelasting op geluidsgevoelige functies de voorkeurgrens-
waarde van 48 dB niet mag overschrijden. Voor spoorwegverkeer mag de voorkeur-
grenswaarde van 55 dB niet worden overschreden. Indien nieuwe geluidsgevoelige 
functies worden toegestaan, stelt de Wet geluidhinder de verplichting akoestisch on-
derzoek te verrichten naar de geluidsbelasting ten gevolge van alle (spoor) wegen op 
een bepaalde afstand van de geluidsgevoelige functie(s). 
 
In het kader van de Wgh is voor dit bestemmingsplan geen akoestisch onderzoek 
noodzakelijk, aangezien er geen nieuwe geluidgevoelige functies mogelijk worden 
gemaakt.  
 
Het aspect geluidhinder vormt geen belemmering voor het plan.  

5.2 Bedrijven en milieuzonering 

Indien door middel van een plan nieuwe, milieuhindergevoelige functies mogelijk wor-
den gemaakt, dient te worden aangetoond dat deze niet worden gerealiseerd binnen 
de hinderzone van omliggende bedrijven. Anderzijds mogen milieuhindergevoelige 
functies in de directe omgeving van het plangebied niet negatief worden beïnvloed 
door de ontwikkelingen die met een plan mogelijk worden gemaakt. 
 
Wat betreft de aanbevolen afstanden tussen bedrijvigheid en gevoelige functies, zoals 
wonen, is de VNG-brochure ‘Bedrijven en milieuzonering’1 geraadpleegd. Hierin wor-
den richtafstanden voor zowel het omgevingstype ‘gemengd gebied’ als ‘rustige 
woonwijk’ en ‘rustig buitengebied’ aanbevolen. Gemengde gebieden betreffen gebie-
den die langs hoofdinfrastructuur liggen en/of gebieden met matige tot sterke functie-
menging. In een rustige woonwijk en buitengebied komen vrijwel geen andere functies 
voor. De richtafstanden gelden voor een gemiddeld nieuw bedrijf en gaan uit van het 
gebiedstype ‘rustig woongebied’. Voor gemengde gebieden kunnen de richtafstanden 
worden verminderd. De afstand wordt gemeten vanaf het op de verbeelding aange-
duide deel voor de bedrijfsmatige activiteit tot aan de gevel van nieuwe of bestaande 
woningen gelegen buiten betreffend perceel. 
 
Het plangebied maakt gezien de omliggende functies deel uit van een ‘rustig buiten-
gebied’. Gezien het feit dat er aan beide zijden van het bedrijf reeds woningen gele-
gen zijn, kan er vanuit worden gegaan dat er met de bedrijfsvoering reeds rekening is 
gehouden met dichterbij gelegen gevoelige functies. Aan de westzijde van het plan-
gebied is een voormalige fruitboomgaard gelegen.  
Het aspect bedrijven en milieuzonering vormt geen belemmering voor het plan.  

                                                      
1  Bedrijven en milieuzonering, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 2009,  

ISBN: 9789012130813. 
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5.3 Bodem 

Voordat een bestemmingsplan wordt vastgesteld voor de toevoeging van functies 
waar langdurig of frequent mensen verblijven, moet aangetoond zijn dat de bodem en 
het grondwater geschikt zijn voor het beoogde gebruik. Voor het plangebied is een 
verkennend bodemonderzoek2 uitgevoerd. Hieruit kan het volgende worden gecon-
cludeerd: 
 
De vooraf gestelde hypothese ‘onverdachte’ locatie wordt verworpen, vanwege de 
aangetoonde verhoogde gehalten en/of concentraties aan DDE, DDD, PAK, barium 
en xylenen. De onderzoeksresultaten geven echter geen aanleiding tot het uitvoeren 
van vervolgonderzoek omdat de gemeten gehalten/concentraties niet boven de betref-
fende tussen-/interventiewaarde(n) zijn aangetoond. De milieuhygiënische bodemkwa-
liteit geeft geen belemmering voor de geplande uitbreiding op de onderzoekslocatie. 
Indien grond van de locatie wordt afgevoerd volstaat het onderhavige onderzoek niet 
en dient formeel een onderzoek conform Besluit Bodemkwaliteit te worden uitgevoerd. 
Voor meer informatie wordt verwezen naar de bijlagen. 
 
Het aspect bodem vormt geen beperking voor uitvoering van onderhavig bestem-
mingsplan.  

5.4 Landschap 

Voorliggend plan betreft de uitbreiding van een gebouw op de Algemene Begraaf-
plaats aan de Hogeweg. Door deze uitbreiding zal er een Regionaal Uitvaarcentrum 
ontstaan. Het nieuwe gebouw zal sober, introvert van aard zijn met uitzondering van 
de lichte ontvangsthal. Deze eigenschappen van het gebouw, in combinatie met een 
symmetrische vormgeving, laat het goed passen binnen de omgeving. 
 
Daarnaast zal er in het daadwerkelijke gebruik of aan de landschappelijke kenmerken 
van het plangebied niets veranderen. Dit bestemmingsplan doet dan ook geen afbreuk 
aan landschappelijke waarden.  
 
Het aspect landschap vormt geen belemmering voor het plan. 

                                                      
2  DHV B.V., Uitbreiding begraafplaats Hogeweg te Wamel verkennend bodemonderzoek 

conform NEN 5740 milieukundig onderzoek, SAB te Arnhem, mei 2010, definitief. 
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Provinciale archeologische waarden kaart    bron: Provincie Gelderland, 2010 

5.5 Archeologische en cultuurhistorische waarden 

5.5.1 Archeologische waarden 

Bij ingrepen waarbij de ondergrond wordt geroerd, dient te worden aangetoond dat de 
eventueel aanwezige archeologische waarden niet worden aangetast. Archeologisch 
onderzoek zal moeten worden uitgevoerd indien sprake is van een hoge of middelho-
ge trefkans, of indien het plangebied niet is gekarteerd. 
 
Uit de archeologische kaart van de provincie Gelderland, blijkt echter dat het plange-
bied een hoge en middelhoge trefkans op archeologische heeft (zie navolgende 
kaart). Daarnaast blijkt uit de provinciale archeologische kaart dat nabij terreinen van 
archeologische waarde zijn gelegen. 

 
Omdat onderhavige ontwikkeling een kleinschalig van aard is en de gronden reeds 
geroerd zijn geweest ter plekke van de uitbreiding van de bebouwing, kan een archeo-
logisch onderzoek achterwege worden gelaten.  

5.5.2 Cultuurhistorische waarden 

Als gevolg van dit bestemmingsplan worden geen cultuurhistorische waarden in de 
omgeving aangetast. Het aspect cultuurhistorie vormt geen belemmering voor het 
plan. 
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5.6 Watertoets 

5.6.1 Rijksbeleid 

Vierde nota waterhuishouding 
Het Rijksbeleid ten aanzien van water is neergelegd in de Vierde Nota Waterhuishou-
ding (1998). Hierin is aangegeven dat het waterbeheer in Nederland moet zijn gericht 
op een veilig en goed bewoonbaar land met gezonde duurzame watersystemen. Om 
dit te bereiken moet zoveel mogelijk worden uitgegaan van een watersysteembenade-
ring en integraal waterbeheer. In de nota is onder andere aangegeven dat stedelijk 
water meer aandacht moet krijgen. Vanuit de Europese Unie is de Kaderrichtlijn Water 
(2000) van kracht geworden. Het doel van deze richtlijn is het realiseren van een goe-
de ecologische en chemische kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater. Per 
stroomgebied moet hiertoe in 2009 een beheersplan worden opgesteld. 
Volgens de nota Waterbeheer in de 21e eeuw (2000) moet aan het watersysteem 
meer aandacht worden gegeven om de natuurlijke veerkracht te benutten. Voorkomen 
van afwenteling door het hanteren van de drietrapsstrategie “vasthouden - bergen - 
afvoeren” staat hierbij centraal. Ook in stedelijke uitbreidingen dient daarom het over-
tollige hemelwater beter vastgehouden te worden.  
 
In navolging van de nota Waterbeheer 21e eeuw en de Kaderrichtlijn Water is in 2003 
het Nationaal Bestuursakkoord Water ondertekend door het rijk, provincies, water-
schappen en gemeenten. Het akkoord heeft tot doel om in de periode tot 2015 het wa-
tersysteem in Nederland op orde te krijgen en daarna op orde te houden. Het gaat 
daarbij om het aanpakken van de gevolgen van de zeespiegelstijging, bodemdaling en 
een veranderend klimaat en om het behalen van de doelstellingen van de Kaderricht-
lijn Water. 

5.6.2 Provinciaal beleid 

Waterplan Gelderland 2010-2015 
Het WHP3 is per 22 december 2009 opgevolgd door het Waterplan Gelderland 2010-
2015. Het Waterplan krijgt op basis van het overgangsrecht van de nieuwe Waterwet 
de status van structuurvisie. In het waterplan is beschreven welke instrumenten uit de 
Wet ruimtelijke ordening de provincie wil inzetten voor de realisatie van specifieke wa-
terdoelen. 
 
Het beleid uit WHP3 wordt grotendeels voortgezet in het waterplan. In het waterplan 
staan de doelen voor het waterbeheer, de maatregelen die daarvoor nodig zijn en 
wie ze gaan uitvoeren. Voor oppervlaktewaterkwaliteit, hoogwaterbescherming, regio-
nale wateroverlast, watertekort en waterbodems gelden provinciebrede doelen. Voor 
een aantal functies, zoals landbouw, natte natuur, waterbergingsgebieden en grond-
waterbeschermingsgebieden, zijn specifieke doelen geformuleerd. In het ontwerp wa-
terplan heeft het plangebied eveneens de functie ‘stedelijk gebied’. 
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5.6.3 Regionaal beleid 

Stroomgebiedsvisie Rivierenland 
Het beleid van Waterschap Rivierenland is er op gericht schoon hemelwater niet af te 
voeren naar de riolering. In het kader van duurzaam waterbeheer is het gewenst om 
bij alle nieuwbouw maximale afkoppeling van het hemelwater toe te passen. Hierbij 
hanteert het waterschap de drietrapsstrategie vasthouden, bergen en afvoeren. Het 
schone hemelwater dient geïnfiltreerd te worden in de bodem of anders via een bo-
dempassage afgevoerd te worden naar het oppervlaktewater. 

5.6.4 Gemeentelijk beleid 

Waterplan West Maas en Waal 
De gemeente West Maas en Waal en Waterschap Rivierenland streven gezamenlijk 
naar een gezond en veerkrachtig watersysteem en een duurzame waterketen. Het 
Waterplan dient als input voor nieuw op te stellen wijzigingsplannen en de waterpara-
graaf.  
 
In de gemeente West Maas en Waal speelt een aantal problemen met betrekking tot 
de afvoer van kwel- en rioolwater via het watergangenstelsel en de waterkwaliteit in 
watergangen. In het waterplan staan de volgende uitgangspunten genoemd: 
− Drietrapsstrategie WB21(niet afwentelen van waterproblemen): 

− vasthouden, bergen, afvoeren (waterkwantiteit); 
− schoonhouden, scheiden, schoonmaken (waterkwaliteit); 

− Uitgaan van stroomgebiedbenadering en waterketenbenadering; onderling in ba-
lans; 

− Gezonde en veerkrachtige watersystemen: 
− juiste hoeveelheid water, van de juiste kwaliteit, op het juiste moment en op de 

juiste plek voor mens, dier en plant;  
− watersysteem moet op orde zijn (voldoen aan Normering regionale waterover-

last); 
− ecologisch gezond water en (natte) landnatuur, ook in stedelijk gebied; 

− Ruimte voor water: 
− in het kader van veiligheid; 
− water als medeordenend, dan wel sturend principe bij ruimtelijke plannen; 
− met water de identiteit van de plek zichtbaar maken; 

− Uitvoeren tegen laagst mogelijke maatschappelijke kosten; 
− Goede interne en externe communicatie; 
− Samenwerking en afstemming (planvorming en uitvoering). 

5.6.5 Situatie plangebied 

In de bestaande situatie is reeds sprake van verharding. Door de uitbreiding van het 
gebouw op de begraafplaats neemt de verharding met niet meer dan 1.500 m² toe. 
Kleine plannen als onderhavige hebben slechts een minimaal effect op de waterhuis-
houding. Voor plannen met minder dan 1.500 m² in landelijk gebied is vanuit het wa-
terschap daarom geen compenserende waterberging vereist.  
Wat betreft het gemeentelijk afkoppelbeleid geldt dat bij de nieuwbouw sprake moet 
zijn van een gescheiden rioolstelsel.  
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Het hemelwater mag niet op het riool worden aangesloten en moet op eigen terrein 
worden verwerkt middels bijvoorbeeld infiltratie of het afvoeren naar de sloot. 
 
Grondwater 
Het plan is niet gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied. In en om het plange-
bied is geen grondwateroverlast bekend. Ingrepen voorkomend uit dit plan zullen geen 
bodemlagen aantasten als gevolg waarvan het grondwatersysteem verandert. 
 
Oppervlaktewater 
Het plangebied ligt nabij oppervlaktewater. Aan de noordkant, aan beide zijden van de 
oprijlaan, ligt een C-watergang. De keur is van toepassing op deze watergangen. Voor 
het aanpassen van deze watergangen is een vergunning nodig.  
 
Het plan heeft geen nadelige gevolgen voor waterkwaliteit in de omgeving. De ge-
meente streeft ernaar om het gebruik van uitlogende bouwmaterialen (zoals zinken 
dakgoten) te voorkomen. Het plan veroorzaakt geen nadelige gevolgen voor of door 
het oppervlaktewatersysteem in de omgeving. 
 
Natuur 
Het plan ligt niet in een gebied met bijzondere natuurwaarden. Verstoring van natuur-
waarden als gevolg van het plan worden daarom niet aannemelijk geacht. 
 
Conclusie 
Het aspect water vormt op basis geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van het 
plan. 
 
Het aspect water vormt geen belemmering voor het plan. 

5.7 Flora en fauna 

Bij alle ruimtelijke ingrepen moet rekening gehouden worden met de aanwezige na-
tuurwaarden in en om het plangebied. Voordat ruimtelijke ingrepen mogen plaatsvin-
den dient eerst een onderzoek uitgevoerd te worden in het kader van de Natuurbe-
schermingswet 1998 (gebiedsbescherming), de Flora- en faunawet (soorten-
bescherming) en eventuele andere betrokken natuurregelgeving. Uit dit onderzoek 
moet blijken of met de ingrepen negatieve effecten op beschermde gebieden en soor-
ten zijn te verwachten en of daarvoor respectievelijk een vergunning of ontheffing is 
verkregen. Voor onderhavig plangebied is door SAB Arnhem B.V. een mitigatieplan3 
opgesteld om overtreding van de Flora- en faunawet met betrekking tot vleermuizen te 
voorkomen. Dit mitigatieplan is uitgevoerd op basis van de momenteel geldende uit-
werking en interpretatie van beleid en wetgeving. De conclusies uit dit plan zijn als 
volgt: 
 
Voorafgaand aan de werkzaamheden dienen vleermuiskasten opgehangen te worden 
in de directe omgeving van het plangebied. Vervolgens wordt, buiten het kwetsbare 
seizoen, het gebouw ongeschikt gemaakt voor vleermuizen.  

                                                      
3  SAB Arnhem B.V., mitigatieplan vleermuizen, Wamel, uitbreiding uitvaartcentrum 

Leeuwenhaeghe, 30 maart 2010, projectnummer 100221. 
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Voorafgaand aan de verbouwing wordt de gecontroleerd of vleermuizen in de gebou-
wen aanwezig zijn. Indien geen vleermuizen aanwezig zijn kan verbouwd worden. Uit-
eindelijk dient in het toekomstige gebouw open stootvoegen aanwezig te zijn, die als 
vaste rust- en verblijfplaats kunnen dienen voor vleermuizen.  
 
Met het toepassen van deze maatregelen vindt geen overtreding van de Flora- en 
faunawet plaats en is de haalbaarheid van het plan aangetoond.  
 
Voor meer informatie wordt verwezen naar de bijlagen. 
 
Het aspect flora en fauna vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van dit 
bestemmingsplan. 

5.8 Luchtkwaliteit 

De Wet luchtkwaliteit (verankerd in de Wet Milieubeheer hoofdstuk 5, titel 2) is een 
implementatie van diverse Europese richtlijnen omtrent luchtkwaliteit waarin ter be-
scherming van mens en milieu onder andere grenswaarden voor vervuilende stoffen 
in de buitenlucht (o.a. fijn stof en stikstofdioxide) zijn vastgesteld.  
De wet stelt bij een (dreigende) grenswaardenoverschrijding aanvullende eisen en 
beperkingen voor ruimtelijke plannen die ‘in betekenende mate’ (IBM) leiden tot ver-
slechtering van de luchtkwaliteit of ‘gevoelige bestemmingen’ binnen onderzoekszo-
nes van provinciale- en rijkswegen. Daarnaast moet uit het oogpunt van een goede 
ruimtelijke ordening afgewogen worden of het aanvaardbaar is het plan op deze plaats 
te realiseren. Hierbij speelt de blootstelling aan luchtverontreiniging een rol, ook als 
het plan ‘niet in betekende mate’ (NIBM) bijdraagt aan de luchtverontreiniging. 
 
Dit bestemmingsplan maakt de uitbreiding van bebouwing mogelijk. De uitbreiding van 
de bebouwing leidt echter niet tot extra verkeersbewegingen.  
 
Uit de “Jaarrapportage luchtkwaliteit 2007” van de gemeente West Maas en Waal 
blijkt dat er geen overschrijdingen in het plangebied zijn voor wat betreft stikstofdioxi-
de en fijn stof.  
 
Zowel vanuit de Wet milieubeheer als vanuit een goede ruimtelijke ordening vormt de 
luchtkwaliteit geen belemmering voor dit plan. 

5.9 Externe veiligheid 

Algemeen 
Het aspect externe veiligheid betreft het risico op een ongeval waarbij een gevaarlijke 
stof aanwezig is. Deze gevaarlijke stoffen kennen twee verschillende bronnen. Dit zijn 
de stationaire bronnen (chemische fabriek, lpg-vulpunt) en de mobiele bronnen (route 
gevaarlijke stoffen). Er wordt onderscheid gemaakt tussen de kans op een ramp en 
het aantal mogelijk slachtoffers. Er wordt bij externe veiligheid onderscheid gemaakt in 
plaatsgebonden risico en groepsrisico. Het plaatsgebonden risico biedt burgers in hun 
woonomgeving een minimum beschermingsniveau tegen gevaarlijke stoffen.  
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Het groepsrisico heeft een oriënterende waarde en voor het plaatsgebonden risico 
geldt een grenswaarde voor kwetsbare objecten en een richtwaarde voor beperkt 
kwetsbare objecten. 
 
Plaatsgebonden risico 
Het plaatsgebonden risico mag in principe nergens groter zijn dan 1 op 1 miljoen (of-
wel 10-6). Dit is de kans dat een denkbeeldig persoon, die zich een jaar lang perma-
nent op de betreffende plek bevindt (de plek waarvoor het risico is uitgerekend), dode-
lijk verongelukt door een ongeval. Deze kans mag niet groter zijn dan eens in de 
miljoen jaar. Elke ruimtelijke ontwikkeling wordt getoetst aan het plaatsgebonden risi-
co van 10-6 als grenswaarde. 
 
Groepsrisico 
Het groepsrisico geeft de kans aan dat in één keer een groep mensen die zich in de 
omgeving van een risicosituatie bevindt, dodelijk door een ongeval wordt getroffen. 
Het groepsrisico legt een relatie tussen de kans op een ramp en het aantal mogelijke 
slachtoffers. Bij groepsrisico is het dan ook niet een contour die bepalend is, maar het 
aantal mensen dat zich gedurende een bepaalde periode binnen de effectafstand van 
een risicovolle activiteit ophoudt. Welke kans nog acceptabel geacht wordt, is afhan-
kelijk van de omvang van de ramp. Een ongeval met 100 doden leidt tot meer ont-
wrichting, leed en emoties, dan een ongeval met 10 dodelijke slachtoffers. Aan de 
kans op een ramp met 100 doden wordt dan ook een grens gesteld, die een factor 
honderd lager ligt dan voor een ramp met 10 doden. In het Bevi (stb. 250, 2004) wordt 
verder een verantwoordingsplicht (door de overheid) voor het groepsrisico rond inrich-
tingen wettelijk geregeld (art. 13). De verantwoording houdt in dat wordt aangegeven 
of risico’s acceptabel zijn en welke maatregelen worden genomen om de risico’s te 
verkleinen. 
 
Stationaire bronnen in het plangebied 
Het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) legt veiligheidsnormen op aan be-
drijven die een risico vormen voor personen buiten het bedrijfsterrein. Bijvoorbeeld 
rondom chemische fabrieken en lpg-tankstations. Deze bedrijven verrichten soms risi-
covolle activiteiten dichtbij woningen, ziekenhuizen, scholen of winkels. Het besluit 
verplicht gemeenten en provincies wettelijk vanaf de inwerkingtreding van het besluit 
bij het verlenen van milieuvergunningen en het maken van bestemmingsplannen met 
externe veiligheid rekening te houden. Het besluit is - op enkele onderdelen na - op 27 
oktober 2004 in werking getreden. Op de navolgende afbeelding is een fragment van 
de provinciale risicoatlas Gelderland opgenomen. 
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Uitsnede provinciale risicokaart                bron: risicokaart.nl 

 
Volgens de risicokaart van de provincie Gelderland bevinden zich geen stationaire 
bronnen met risicovolle activiteiten in en om het plangebied. 
 
Mobiele bronnen in het plangebied 
Basisnet Vervoer Gevaarlijke Stoffen 
Bij de inventarisaties van Verkeer en Waterstaat ten behoeve van het op te stellen 
nieuwe ‘Basisnet Vervoer van Gevaarlijke Stoffen’ (BVGS), zijn rondom het plange-
bied vooralsnog geen knelpunten geïnventariseerd. Het BVGS is nog niet op alle on-
derdelen vastgesteld beleid. Desondanks is al aangesloten op dit beleid om in de toe-
komst te voldoen aan de wettelijke eisen. Het BVGS bepaalt voor alle 
hoofdverbindingen over de weg, het water en het spoor welk vervoer mag plaatsvin-
den en hoe de ruimte in de directe nabijheid mag worden gebruikt. Het basisnet maakt 
duidelijk over welke verbindingsassen het vervoer van gevaarlijke stoffen mag plaats-
vinden en welke gevolgen dit heeft voor andere ruimtelijke functies (zoals wonen, 
werken en natuur) van een gebied.  
 
Het basisnet bestaat uit drie typen verbindingen: 
− verbindingen waar ruimtelijke beperkingen gelden (categorie 1); 
− verbindingen waar ruimtelijke beperkingen en beperkingen voor het vervoer gelden 

(categorie 2); 
− verbindingen met beperkingen voor het vervoer waar geen ruimtelijke beperkingen 

gelden (categorie 3). 
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Bij de inventarisaties van Verkeer en Waterstaat, ten behoeve van het op te stellen 
nieuwe ‘Basisnet Vervoer van Gevaarlijke Stoffen’, is rondom het plangebied voor-
alsnog geen knelpunt geïnventariseerd. Het betreft echter nog geen vastgesteld be-
leid, dus harde uitspraken hierover kunnen dan ook nog niet worden gedaan. 
 
Wegverkeer 
Het vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen levert over het algemeen weinig pro-
blemen op ten aanzien van de externe veiligheid. Met name in zeer dichtbevolkte ge-
bieden, indien op korte afstand van de weg grote groepen mensen verblijven, kunnen 
problemen spelen met externe veiligheid. 
 
Op basis van de risicoatlas (2005) is nabij het plangebied geen mogelijk knelpunt ge-
ïnventariseerd. Dit vormt dan ook geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van 
voorliggend plan. Er zijn verder geen aanwijzingen dat het weggebruik van de wegen 
in de omgeving van het plangebied invloed heeft op het groepsrisico en de bestrijd-
baarheid en beheersbaarheid van risico’s en de zelfredzaamheid van individuen in de 
omgeving bij uitvoering van het plan.  
 
Het plangebied ligt niet nabij spoorwegen of bevaarbaar water. Deze aspecten hoeven 
dan ook niet nader te worden beoordeeld.  
 
Conclusie 
Ter plekke van het plangebied wordt voldaan aan de eisen op het gebied van externe 
veiligheid en van een goede ruimtelijke ordening.  
 
Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor het plan. 

5.10 Verkeer en parkeren  

Dit bestemmingsplan maakt de uitbreiding van het bestaande gebouw op de begraaf-
plaats bij Wamel mogelijk. Deze uitbreiding leidt niet tot een toename van het aantal 
verkeersbewegingen en de parkeerdruk.  
 
De Algemene Begraafplaats aan de Hogeweg is goed bereikbaar, onder andere door 
de ligging nabij de N233 en de N232. De huidige ontsluiting en aansluiting op de Ho-
geweg volstaat.  
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6 Juridische planopzet 

6.1 Algemeen 

6.1.1 Wat is een bestemmingsplan? 

Het gemeentelijke bestemmingsplan is een middel waarmee functies aan gronden 
worden toegekend. Het gaat dus om het toekennen van gebruiksmogelijkheden. Van-
uit de Wet ruimtelijke ordening volgt een belangrijk principe: het gaat om toelatings-
planologie. Het wordt de grondgebruiker (eigenaar, huurder etc.) toegestaan om de 
functie die het bestemmingsplan geeft, uit te oefenen. Dit houdt in dat: 
− de grondgebruiker niet kan worden verplicht om een in het bestemmingsplan aan-

gewezen bestemming ook daadwerkelijk te realiseren, en 
− de grondgebruiker geen andere functie mag uitoefenen in strijd met de gegeven 

bestemming (de overgangsbepalingen zijn hierbij mede van belang).  
 

Een afgeleide van de gebruiksregels in het bestemmingsplan zijn regels voor bebou-
wing (omgevingsvergunning voor het bouwen) en regels voor het verrichten van ‘wer-
ken’ (omgevingsvergunning ten behoeve van het uitvoeren van werken, geen bouw-
werken zijnde, en werkzaamheden). 

 

Een bestemmingsplan regelt derhalve: 
− het toegestane gebruik van gronden (en de bouwwerken en gebouwen); 
en een bestemmingsplan kan daarbij regels geven voor: 
− het bebouwen van de gronden; 
− het verrichten van werken (aanleggen). 

 

Het bestemmingsplan is een belangrijk instrument voor het voeren van ruimtelijk be-
leid, maar het is zeker niet het enige instrument. Andere ruimtelijke wetten en regels 
zoals bijvoorbeeld de Woningwet, de Monumentenwet 1988, de Algemene Plaatselijke 
Verordening, de Wet milieubeheer en de Bouwverordening zijn ook erg belangrijk voor 
het uitoefenen van ruimtelijk beleid. 

6.1.2 Over bestemmen, dubbelbestemmen en aanduiden 

Op de verbeelding wordt aangegeven welke bestemming gronden hebben. Dit gebeurt 
via een bestemmingsvlak. Voor het op de verbeelding aangegeven bestemmingsvlak 
gelden de gebruiksmogelijkheden zoals die in de bijbehorende regels worden gege-
ven. Die toegekende gebruiksmogelijkheden kunnen op twee manieren nader worden 
ingevuld: 
1 Via een dubbelbestemming. Een dubbelbestemming is, zoals de naam al zegt, een 

bestemming die óók aan de gronden wordt toegekend. Voor gronden kunnen dus 
meerdere bestemmingen gelden. Er geldt altijd één ‘enkel’ bestemming (dat is dé 
bestemming) en soms geldt er een dubbelbestemming (soms zelfs meerdere). In 
de regels van de dubbelbestemming wordt omschreven wat er voor de onderlig-
gende gronden geldt aan extra bepalingen in aanvulling, of ter beperking, van de 
mogelijkheden van de onderliggende bestemmingen. 
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2 Via een aanduiding. Een aanduiding is een teken op de verbeelding. Dat teken kan 
bestaan uit een lijn, een figuur, of een lettercode etc. Via een aanduiding wordt in 
de regels bijvoorbeeld geregeld dat extra mogelijkheden of extra beperkingen voor 
het gebruik en/of de bebouwing zijn opgenomen. Aanduidingen kunnen voorkomen 
in een bestemmingsregel, in meerdere bestemmingsregels en kunnen ook een ei-
gen regel hebben. 

6.1.3 Hoofdstukindeling van de regels 

De regels zijn verdeeld over 4 hoofdstukken: 
1 Inleidende regels. In dit hoofdstuk worden begrippen verklaard die in de regels 

worden gebruikt (artikel 1). Dit gebeurt om een eenduidige uitleg en toepassing 
van de regels te waarborgen. Ook is bepaald de wijze waarop gemeten moet wor-
den bij het toepassen van de regels (artikel 2). 

2 Bestemmingsregels. In dit tweede hoofdstuk zijn de regels van de bestemmingen 
opgenomen. Dit gebeurt in alfabetische volgorde. Per bestemming is het toegesta-
ne gebruik geregeld en zijn bouwregels en, eventueel, ook bepalingen met betrek-
king tot het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden 
opgenomen. Als er dubbelbestemmingen zijn worden die ook in dit hoofdstuk op-
genomen. Die komen, ook in alfabetische volgorde, achter de bestemmingsregels. 
Ieder artikel kent een vaste opzet. Eerst wordt het toegestane gebruik geformu-
leerd in de bestemmingsomschrijving. Vervolgens zijn bouwregels opgenomen. 
Aansluitend volgen afwijkingsregels met betrekking tot bouw- en/of gebruiksregels. 
Ten slotte zijn eventueel bepalingen met betrekking tot het uitvoeren van werken, 
geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden en/of wijzigingsbevoegdheden op-
genomen. Belangrijk om te vermelden is dat naast de bestemmingsregels ook in 
andere artikelen relevante informatie staat die mede gelezen en geïnterpreteerd 
moet worden. Alleen zo ontstaat een volledig beeld van hetgeen is geregeld. 

3 Algemene regels. In dit hoofdstuk zijn regels opgenomen met een algemeen ka-
rakter. Ze gelden dus voor het hele plan. In voorliggend plan is een anti-dubbeltel-
bepaling opgenomen. 

4 Overgangs- en slotregels. In het laatste hoofdstuk is het overgangsrecht en een 
slotregel opgenomen. Hoewel het hier in wezen ook algemene regels betreft, zijn 
deze vanwege hun meer bijzondere karakter in een apart hoofdstuk opgenomen. 
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6.1.4 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
 
Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking 
getreden. Het doel van deze wet is om te komen tot een samenhangende beoordeling 
in één procedure van verschillende activiteiten die invloed hebben op de fysieke 
leefomgeving. 
De Wabo heeft tot gevolg dat verschillende vergunningen worden verleend in één be-
sluit, de omgevingsvergunning. Ook de thans in de Wet ruimtelijke ordening opgeno-
men vergunningen en ontheffingen vallen onder de Wabo. 
Voor het bestemmingsplan heeft dit gevolgen voor de gebruikte terminologie. Termen 
als ‘bouwvergunning’, ‘aanlegvergunning’, ‘sloopvergunning’ en ‘ontheffing’ zijn ver-
vangen door ‘omgevingsvergunning ten behoeve van…’. 

6.2 Dit bestemmingsplan 

Dit bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding, regels en een toelichting. De ver-
beelding en de regels vormen tezamen het juridisch bindende gedeelte van het be-
stemmingsplan. Beide planonderdelen dienen in onderlinge samenhang te worden 
bezien en toegepast. Op de verbeelding zijn de bestemmingen aangewezen. Aan de-
ze bestemmingen zijn bouwregels en regels betreffende het gebruik gekoppeld. 
De toelichting heeft geen rechtskracht, maar vormt niettemin een belangrijk onderdeel 
van het plan. De toelichting van dit bestemmingsplan geeft een weergave van de be-
weegredenen, de onderzoeksresultaten en de beleidsuitgangspunten die aan het be-
stemmingsplan ten grondslag liggen. Tot slot is de toelichting van wezenlijk belang  
voor een juiste interpretatie en toepassing van het bestemmingsplan. 
 
Voorliggend bestemmingsplan kent de bestemming Maatschappelijk-Begraafplaats.  
 
Maatschappelijk - Begraafplaats (artikel 3) 
Het plangebied heeft de bestemming Maatschappelijk-Begraafplaats gekregen. Met 
deze regeling is aangesloten bij de bestemmingsregeling voor andere begraafplaatsen 
in de gemeente. De gronden zijn hiermee bestemd voor gebruik en beheer als be-
graafplaats alsmede de volgende toegestane bouwwerken: 
− grafzerken; 
− urnenmuur; 
− terreinafscheidingen; 
− graven; 
− bergingen. 
De hoogte van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer be-
dragen dan 4 m. Hierbij geldt dat het bebouwingspercentage ten behoeve van gebou-
wen maximaal 2% mag bedragen. Bij deze 2 % is al rekening gehouden met de uit-
breiding van het bestaande gebouw op de begraafplaats. De afstand tot de 
perceelsgrenzen bedraagt minimaal 5 m. 
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7 Economische uitvoerbaarheid 

Voorliggend bestemmingsplan maakt een bouwplan mogelijk, dat is benoemd in arti-
kel 3.2.1. van het Besluit ruimtelijke ordening. Dit betekent dat tegelijkertijd met dit be-
stemmingsplan een exploitatieplan moet worden vastgesteld, waarmee de gemeente 
de door haar te maken kosten kan verhalen op de initiatiefnemer. Een exploitatieplan 
hoeft niet vastgesteld te worden indien verhaal van exploitatiekosten anderszins is 
verzekerd (op een andere manier geregeld is) en tevens locatie-eisen en regels voor 
woningbouwcategorieën niet nodig zijn of anderszins zijn verzekerd.  
 
De kosten van de exploitatie betreffen bij dit plan de kosten voor het opstellen van het 
bestemmingplan en de haalbaarheidsonderzoeken. De ontwikkeling van voorliggend 
plan betreft een particulier initiatief dat op particulier grondeigendom plaatsvindt. De 
kosten voor het opstellen van het bestemmingsplan en de haalbaarheidsonderzoeken 
worden op de initiatiefnemer verhaald op basis van de legesverordening.  
Kosten voor mogelijke planschade worden verhaald op basis van een planschadever-
haalsovereenkomst.  
 
De gemeente neemt niet deel aan de ontwikkeling van het plan. De gemeente ver-
zorgt de planologische kaders na toetsing van de planontwikkeling. De kosten voor de 
exploitatie van het plan zijn voor de gemeente anderszins verzekerd via de legesver-
ordening. De exploitatiekosten zijn anderszins verzekerd. Voor het plan worden geen 
locatie-eisen of regels voor woningbouwcategorieën als bedoeld in artikel 6.13 van de 
Wet ruimtelijke ordening gesteld.  
 
Gezien het voorgaande is de economische uitvoerbaarheid van dit bestemmingsplan 
aangetoond. 
 



SAB 26 
 

8 Overleg en inspraak 

8.1 Overleg 

Op grond van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening voert het college van 
burgemeester en wethouders, dat belast is met de voorbereiding van een bestem-
mingsplan, overleg met andere bestuursorganen van bijvoorbeeld buurgemeenten, 
het waterschappen en de provincie. Het overleg tussen de bestuurlijke instanties dient 
in een redelijke verhouding te staan tot de aard en omvang van het bestemmingsplan. 
Het overleg dient dan ook beperkt te blijven tot die overheidsinstanties waarmee over-
leg werkelijk noodzakelijk is om te voorkomen dat de taak of verantwoordelijkheid van 
het andere overheidsorgaan ontoelaatbaar wordt beperkt, of dat het door dat orgaan 
te behartigen belang aantoonbaar wordt benadeeld.  
 
Het voorontwerpbestemmingsplan is in het kader van het artikel 3.1.1 Besluit op de 
ruimtelijke ordening (Bro) voor overleg toegezonden aan de volgende instanties: 
− Waterschap Rivierenland; 
− Brandweer West Maas en Waal; 
− Gasunie. 
 
De reactie van de brandweer heeft geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
Het kaartje dat is opgenomen in de paragraaf externe veiligheid is aangepast. De pa-
ragraaf zal opnieuw voor akoord aan de Brandweer worden voorgelegd.  
 
Voor meer informatie wordt verwezen naar de bijlagen. 

8.2 Inspraak 

Het voorontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van 25 november 2010 voor een 
periode van zes weken voor belanghebbenden ter inzage gelegen. Tijdens de ter in-
zage termijn zijn geen inspraakreacties van belanghebbenden binnengekomen. 
 
Voor meer informatie wordt verwezen naar de bijlagen.  

8.3 Zienswijzen 

Het ontwerpbesluit met het daarbij behorende ontwerpbestemmingsplan wordt na pu-
blicatie in onder andere het huis-aan-huisblad gedurende zes weken ter visie gelegd. 
Gedurende deze termijn kunnen door een ieder zienswijzen over het ontwerpbestem-
mingsplan worden ingediend. In de publicatie wordt aangegeven op welke wijze dat 
kan worden gedaan. In deze paragraaf of in een separate bijlage wordt een verslag 
van de ontvangen zienswijzen en de reactie daarop opgenomen. 




