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De raad van de gemeente Winterswijk; 

overwegende dat: 

het wenselijk is dat de uitstraling van de Algemene begraafplaats Winterswijk en de 
mogelijkheden voor begraven en asbijzettingen worden versterkt, zodat de begraafplaats 
ook in de toekomst een belangrijke rol blijft spelen in het gedenken van overledenen in 
Winterswijk. 

hiertoe uitbreiding van de begraafplaats ten behoeve van Islamitisch- en natuurbegraven 
wenselijk is; 

de beoogde gronden voor de uitbreiding van de algemene begraafplaats zijn gelegen in het 
plangebied van het bestemmingsplan Kom Winterswijk 2011 en de bestemming Groen 
hebben; 

het geldende bestemmingsplan geen mogelijkheid biedt om de gewenste ontwikkeling 
mogelijk te maken en om die reden een partiële herziening is opgesteld; 

de wensen van betrokken partijen op een goede wijze zijn geïntegreerd in een uitbreidings-
en herinrichtingsplan voor de begraafplaats, dat onderdeel uitmaakt van de ruimtelijke 
onderbouwing van het bestemmingsplan; 

er sprake is van een goede ruimtelijke ordening, waarbij voorde ruimtelijke onderbouwing 
wordt verwezen naar de toelichting van het bestemmingsplan; 

voor zover van toepassing externe partijen op de hoogte zijn gesteld van de wens om de 
ontwikkeling te realiseren, waaronder het Waterschap Rijn & IJssel; 

het ontwerpbestemmingsplan op 31 januari 2018 is gepubliceerd in de Staatscourant en van 
31 januari tot en met 13 maart 2018 (zes weken) ter inzage heeft gelegen; 

naar aanleiding van de ter inzagelegging er één zienswijze is ingediend; 

samengevat de zienswijze betrekking heeft op het mogelijk verdwijnen van het natuurlijke 
karakter (bos) in een deel van het plangebied; 

in reactie op de zienswijze is gesteld dat het bos behouden blijft en dit als zodanig ook is 
vastgelegd in het uitbreiding- en herinrichtingsplan en in de planregels van het 
bestemmingsplan; 

de ingediende zienswijze met in achtneming van het bovenstaande geen aanleiding geeft 
om het plan gewijzigd vast te stellen; 



gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 17 april 2018, nr. 121017; 

besluit: 

in te stemmen met de beantwoording van de op het ontwerpbestemmingsplan 
Uitbreiding begraafplaats ingebrachte zienswijze en deze ongegrond te verklaren; 
het ontwerpbestemmingsplan Uitbreiding begraafplaats, ten opzichte van het ontwerp 
zoals dit ter inzage heeft gelegen, ongewijzigd vast te stellen. 
Een en ander zoals vervat in het GML-bestand: 
NL.IMRO.0294.BP1605KOBEGRAAFUIT-VA01 met bijbehorende bestanden waarbij 
gebruik is gemaakt van een ondergrond welke ontleend is aan de GBKN. 

Aldus besloten door de gemeenteraad van de gemeente Winterswijk in zijn openbare 
vergadering gehouden op 29 mei 2018, 

de griffier, 


