
B&W

Het college besluit:
1. De ideeën door aanvrager in overleg met de gemeente te laten uitwerken tot een concreet plan.
2. Een intentieovereenkomst te sluiten, vooruitlopend op de anterieure overeenkomst en daarbij

een voorstel te doen voor de verrekening van de kosten.
3. De kosten van dit besluit zullen middels een intentieovereenkomst verrekend worden
4. Communicatie: het besluit wordt naar belanghebbenden (aanvragen/wijkraad) gecommuniceerd.
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DOEL: Besluiten

Het College is bevoegd in te stemmen met dit principe besluit.
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Onderwerp: bouw afscheidscentrum Vergierdeweg 456,
Reg.nummer: WZGM/2011/26653

1. Inleiding
Mevr. A. Bokhorst heeft de gemeente gevraagd om op de gemeentelijke
begraafplaats aan de Vergierdeweg St. Jozef/Akerdam een afscheidscentrum te
mogen realiseren.

Het particulier initiatief wordt toegejuicht omdat de gemeente voor deze
voorziening zelf geen financiële middelen heeft gereserveerd.

2. Besluitpunten college
Het college besluit:

1. De ideeën door aanvrager in overleg met de gemeente te laten uitwerken tot
een concreet plan.

2. Een intentieovereenkomst te sluiten, vooruitlopend op de anterieure
overeenkomst en daarbij een voorstel te doen voor de verrekening van de
kosten.

3. De kosten van dit besluit zullen middels een intentieovereenkomst
verrekend worden

4. Communicatie: het besluit wordt naar belanghebbenden
(aanvragen/wijkraad) gecommuniceerd

3. Beoogd resultaat
Het realiseren van een afscheidscentrum door een particulier op de gemeentelijke
begraafplaatsen St Jozef en Noord Akerdam.

4. Argumenten

Maatschappelijk
Het realiseren van een afscheidscentrum op de begraafplaats komt het voorziening
niveau van de noordelijk begraafplaatsen. Het komt daarom de kwaliteit van de
begraafplaats ten goede en zal indirect ook bijdragen aan een betere exploitatie van
de gemeentelijke begraafplaatsen.

Financieel
Uitgangspunt is dat de kosten die verbonden zijn aan de bouw van het centrum voor
rekening komen van de initiatiefnemer. In het kader van de WRO is kostenverhaal
bij een bestemmingsplan verplicht. Indien gewerkt wordt met een anterieure
overeenkomst zal voorafgaand een intentie-overeenkomst moeten worden
afgesloten met de toekomstige exploitant waarin hierover afspraken worden
gemaakt voordat ambtelijke uren/kosten worden gemaakt..

Risico’s
De financiële risico’s voor de gemeente zijn beperkt, met het afsluiten van de
intentieovereenkomst gevolgd door de anterieure overeenkomst worden de kosten
verhaald.
Vanwege de noodzakelijk herziening van het bestemmingsplan, is een voorbehoud
t.a.v. de uitkomst van die procedure op z’n plaats.
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Informatie & communicatie
Omdat het voorstel afwijkt van het geldende bestemmingsplan zal er een procedure
worden gevoerd waarbij belanghebbenden de gelegenheid krijgen vooraf hun
zienswijzen kenbaar te maken.

5. Kanttekeningen
Bij de uitvoering zal met name aandacht worden besteed aan de landschappelijke
inpassing van het complex en het voorzien in voldoende parkeervoorzieningen.
Het voorstel past niet in het ter plaatste geldende bestemmingsplan, aanpassing van
het bestemmingsplan is dan ook noodzakelijk.

6. Uitvoering
Er zal, vooruitlopend op de anterieure overeenkomst, een intentieovereenkomst
worden gesloten over de verrekening van de kosten. De particulier zal zijn plan de
komende maanden uitwerken en definitief voorleggen aan het gemeentebestuur.
Hierin zal ook nader worden ingegaan op de wijze waarop de grond (erfpacht of
verkoop) beschikbaar wordt gesteld.

7. Bijlagen
- ideeën schets
- situatietekening
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