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Beslispunten
1. In te stemmen met de Nota van zienswijzen bestemmingsplan Begraafplaats Ouddorp;
2. Het bestemmingsplan Begraafplaats Ouddorp (NL.lMRO.1924.0DBegraafplaats-BP30) vast

te stellen;
3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Inleiding
Door de voormalige gemeente Goedereede is er een Nota begraafplaatsen opgesteld, waaruit bleek
dat er behoefte is aan een uitbreiding van de begraafplaats van Ouddorp. In eerste instantie is er
onderzocht of de bestaande begraafplaats aan de Dorpsweg kon worden uitgebreid. De omliggende
percelen bleken echter niet beschikbaar. Vervolgens is er een locatiekeuze onderzoek uitgevoerd
waarin onderzocht is welke locatie dan geschikt is voor een nieuwe begraafplaats. In 2010 stemde
de raad in met de locatie aan de Dirkdoensweg. Deze locatie past niet in het geldende
bestemmingsplan. Er is daarom een nieuw bestemmingsplan opgesteld en in procedure gebracht.
Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn er twee zienswijzen ingediend. De zienswijzen hebben op
hoofdlijnen betrekking op de gevolgen van het verlagen van het grondwaterpeil en het mogelijk
aantasten van de landschappelijk kwaliteit ter plaatse. De behandeling van de zienswijzen vormt
geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen.

Doelstelling
Een nieuw planologisch kader vaststellen voor een nieuwe begraafplaats in Ouddorp.

Argumenten
1 .1 Uit onderzoek blijkt dat er behoefte is aan een nieuwe begraafplaats in Ouddorp
Door de voormalige gemeente Goedereede is berekend dat de huidige begraafplaats medio 2018
vol is. Omdat ruimen geen optie is was uitbreiding de enige optie. In een locatiekeuze onderzoek is
een afweging gemaakt welke locatie het meest geschikt is.

1.2 De ontwikkeling wordt gecombineerd met ontwikkeling van het landschap
De locatie is gelegen in het zandwallengebied en grenzend aan het natuurgebied De Kleistee. In
overleg met beheerder Zuid-Hollandslandschap en de vereniging Natuur- en
landschapsbescherming Goeree-Overflakkee is er een ontwerp opgesteld waarin de begraafplaats
gecombineerd wordt met landschapsontwikkeling. Gecombineerd met de landschappelijke
inpassing is een begraafplaats een functie die prima past in het landschap.

1.3 Er worden maatregelen genomen om daling van het grondwaterpeil zo veel mogelijk te
beperken
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Eilandvisie
Dit voorstel is getoetst aan de volgende strategische kernthema's van de Eilandvisie:
[gl Identiteit; Er is gekozen voor een ontwerp dat passend is in het

karakteristieke zandwallengebied
D Maatschappelijke balans;
[gl Kwaliteit; Het plan gaat uit van verbetering van het landschap
D Duurzaarnheid;
DInnovatie;
D Verbindingen.

Kanttekeningen

Financiële consequenties
Voor de aanleg van het project is er al budget beschikbaar gesteld. Verder heeft het plan geen
financiële consequenties.

Kader
Het vaststellen van bestemmingsplannen is een bevoegdheid van de raad. Het plan past binnen de
kaders van de provinciale Verordening Ruimte.

Planning
Na vaststelling van het bestemmingsplan wordt het plan voor de duur van zes weken ter inzage
gelegd ten behoeve van het indienen van beroep bij de Raad van State. Na deze termijn treedt het
plan in werking. Indieners van een zienswijze worden geïnformeerd over het raadsbesluit en de
nota van zienswijzen.

Bijlage(n):
• Intern - 67808 - Nota van zienswijzen Begraafplaats Ouddorp

• Intern - 68515 - Bestemmingsplan Begraafplaats Ouddorp

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee,
secretaris, burgemeester,
W.M. van Esch mr. A. Grootenboer-Dubbelman
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Bestemmingsplan Begraafplaats Ouddorp

De raad van de gemeente Goeree-Overflakkee;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 december 2016;

gelet op artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening;

bes I u i t:

1. In te stemmen met de Nota van zienswijzen bestemmingsplan Begraafplaats Ouddorp;
2. Het bestemmingsplan Begraafplaats Ouddorp (NL.lMRO.1924.0DBegraafplaats-BP30)

vast te stellen;
3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Aldus vastgJsteld in de openbare vergadering van de raad
van de ge ~~nte Goeree-Overf kkee op 12 januari 2017.
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Inwerkingtreding:
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