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Onderwerp:
Natuurbegraafplaats te Ruigahuizen-aanwijzing en ingebruikname

Zaaknummer

: 194018528

Uw kenmerk
Beh.door
Bijlage(n)

: C. den Hollander
: 1

Beste ,
Op 17 januari 2018 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het bestemmingsplan Ruigahuizen
Natuurbegraafplaats-Fryslan-West. Omdat de appellant niet ontvankelijk is verklaard, is daarmee een eind
gekomen aan de bestemmingsplanprocedure. Het bestemmingsplan is daarmee onherroepelijk.
Om de begraafplaats in gebruik te kunnen nemen, dient de begraafplaats door de gemeenteraad op grond
van artikel 40 van de Wet op de lijkbezorging te worden aangewezen als bijzondere begraafplaats. Tevens
dient het college toestemming te geven voor ingebruikname van de begraafplaats.
Aanwijzingbesluit
Op 30 mei 2018 heeft de gemeenteraad besloten om het bij uw maatschap in eigendom zijnde terrein van
de Natuurbegraafplaats Fryslan-West te Ruigahuizen, op de percelen kadastraal bekend Balk sectie M, nrs.
398, 399 en 1214, aan te wijzen als bijzondere begraafplaats op grond van artikel 40 van de Wet op de
lijkbezorging. Het raadsbesluit met bijlagen treft u hierbij aan.
Besluit tot ingebruikname
Ons college heeft op 17 april 2018 besloten u, onder voorbehoud van het aanwijzingsbesluit door de
gemeenteraad, toestemming te verlenen tot ingebruikname van de Natuurbegraafplaats. Nu het
aanwijzingsbesluit door de gemeenteraad is genomen, wordt u hierbij de toestemming verleend. Tevens
hebben wij besloten aan de ingebruikname het voorschrift te verbinden dat de te gebruiken lijkkisten een
hoogte mogen hebben van maximaal 0,40 m. Daarover hebben wij het volgende overwogen.
Overweging
In het bestemmingsplan Ruigahuizen-Natuurbegraafplaats Fryslan-West wordt in het daaraan als
voorwaardelijke verplichting verbonden beheer- en inrichtingsplan uitgegaan van een ontwateringsdiepte
van 1,35 meter.
Artikel 5 van het Besluit op de lijkbezorging stelt eisen aan de begravingen:
Boven de kist of het omhulsel bevindt zich een laag grond van tenminste vijfenzestig centimeter (5
lid 2);
De graven bevinden zich ten minste dertig centimeter boven het niveau van de gemiddelde
hoogste grondwaterstand (5 lid 4).
In geval gebruik wordt gemaakt van lijkkisten met een hoogte van 0,50 m en bij een ontwateringsdiepte
van 1,35 meter zou - op de lager gelegen gedeelten van de begraafplaats- niet kunnen worden voldaan aan
de bovengenoemde eisen. Daarom verbinden wij - mede op verzoek van de gemeenteraad- deze eis aan de
ingebruikname.
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Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Cocky den Hollander via telefoonnummer 14 05 14 of
via e-mail: info@defryskemarren.nl. Wilt u in uw contact met de gemeente het eventuele zaaknummer
vermelden?

Met vriendelijke groet,
Burgeme s er en wethouders van De

de sec
,
mw. D.J. Cazemier
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Voorschriften
behorende bij besluit tot ingebruikname 194018528

•

De hoogte van de te gebruiken lijkkisten is maximaal 0,40 m.
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Vereisten beroepschrift
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld tegen dit
besluit bij Gedeputeerde Staten van Fryslán, Postbus 20120, 8900 HM te Leeuwarden.
Een beroepschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:
•

de naam en het adres van de indiener;

•

de dagtekening;

•

een omschrijving van het besluit, waartegen het beroep is gericht;

•

de gronden van het beroep.

Een beroepschrift schorst niet de werking van dit besluit.
Voorlopige voorziening
Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u de voorzieningenrechter van de
rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD te Groningen verzoeken een
voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.
Voorwaarde is wel dat u ook beroep heeft aangetekend.
Kosten
Voor het in behandeling nemen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd
(voor informatie over de hoogte van de verschillende griffierechten, zie: www.rechtspraak.n1)
Digitaal indienen beroep/voorlopige voorziening
Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal bij de rechtbank worden ingediend en wel via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische
handtekening (DigiD). Kijk op deze site voor de precieze voorwaarden.
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