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Inleiding 
Omstreeks 2025 zal er onvoldoende begraafcapaciteit zijn op de Nederlands Hervormde Begraafplaats Oudewater aan 
de Waardsedijk 106 in Oudewater. Vanwege de grafrust op eigen graven is het momenteel niet mogelijk om de capaciteit 
te vergroten middels ruiming. Er is een uitbreiding nodig, waardoor er tenminste voldoende capaciteit tot 2060 kan 
worden geboden.  
 
De uitbreiding is gelegen ten noorden van de huidige begraafplaats. Het perceel is gelegen binnen de 
beheersverordening ‘Oudewater en landelijk gebied Hekendorp en Papekop’, vastgesteld op 28 september 2017. De 
locatie valt binnen het besluitvlak ‘Binnenstad’ en heeft daarbinnen de bestemming ‘recreatieve doeleinden’ en 
‘groenvoorzieningen’ met de dubbelbestemming 'Beschermd stadsgezicht' en gebiedsaanduiding 'Zone B beschermd 
stadsgebied'. De planontwikkeling is in strijd met dit bestemmingsplan, omdat hier geen begraafplaats is toegestaan.  
 
Om de beoogde ontwikkeling juridisch planologisch mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan nodig. Het 
voorontwerpbestemmingsplan heeft reeds ter inzage gelegen van 23 maart t/m 3 mei 2022. Hierop zijn geen 
inspraakreacties gekomen. Wel hebben zowel de HDSR als de Provincie een aantal opmerkingen gemaakt. Deze zijn 
overgenomen en ingepast in het ontwerpbestemmingsplan. Op 7 juni 2022 heeft het college van burgemeester en 
wethouders ingestemd met het ontwerp bestemmingsplan Waardsedijk 106. Het ontwerpbestemmingsplan is vervolgens 
gepubliceerd op 14 juni 2022 en heeft ter inzage gelegen van 15 juni 2022 tot en met 26 juli 2022. Een ieder heeft de 
gelegenheid gekregen om een zienswijze in te dienen. Gedurende deze termijn zijn er geen zienswijzen ontvangen.  
  
 
   
 
De raad besluit 
1.         Het bestemmingsplan "Waardsedijk 106" met IMRO codering NL.0589.BPwaardsedijk106-ON01 ongewijzigd vast 
te stellen.  
2.         Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen  
  
 
   
 
De bevoegdheid van de raad komt voort uit de volgende wet- en/of regelgeving 
Artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening 
 
   
 



Beoogd effect 
Het planologisch mogelijk maken de bestaande begraafplaats uit te breiden  
  
 
   
 
Argumenten 
1. Het bestemmingsplan legt het planologisch kader vast  
Het bestemmingsplan bevat het planologisch kader. In het ontwerpbestemmingsplan zijn alle relevante belangen 
onderzocht en is vastgelegd wat ruimtelijk mogelijk is.  
 
2. Er zijn geen zienswijzen ingediend op het ontwerpbestemmingsplan  
Van 15 juni tot en met 26 juli 2022 heeft het ontwerpbestemmingsplan ter inzag gelegen. Hierop zijn geen reacties 
ingekomen. Het ontwerpbestemmingsplan kan daarmee ongewijzigd worden vastgesteld.  
  
 
   
 
Kanttekeningen 
-- 
 
   
 
Financiën 
In artikel 6.12 Wro is opgenomen dat de gemeenteraad een exploitatieplan vast stelt voor aangewezen bouwplannen, 
mits de kosten niet anderszins zijn verzekerd. Het betreft hier geen aangewezen bouwplan.  
 
U dient derhalve te besluiten dat er geen exploitatieplan vastgesteld hoeft te worden.  
  
 
   
 
Uitvoering 
Na de vaststelling wordt het plan gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl, digitaal in het gemeenteblad en in de 
IJsselbode, waarna het voor 6 weken ter inzage ligt en er beroep kan worden ingesteld bij de Raad van State.  
  
 
   
 
Communicatie 
Het vastgestelde bestemmingsplan zal worden gepubliceerd in de IJsselbode, op ruimtelijkeplannen.nl en in digitaal in het 
Gemeenteblad.  
 
  
 
   
 
Samenhang met eerdere besluitvorming 
Z/22/047677 - Ontwerpbestemmingsplan Waardsedijk 106 
 
   
 
Bijlagen 
D/22/074667 - concept Raadsbesluit 
D/22/063051 - bestemmingsplan Waardsedijk 106 - verbeelding 
D/22/063047 - bestemmingsplan Waardsedijk 106 - toelichting en regels 


