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Instemmen met de uitbreiding van de begraafplaats Imboslaan Dieren
Bestemmingswijziging meenemen in de actualisatie bestemmingsplan Dieren, WoongebiedenNoord

1 Wat is de aanleiding?
Sinds juni 2015 heeft begraaf- en herdenkpark Heiderust in Rheden een natuurbegraafgedeelte. Hier
is een redelijke belangstelling voor en de mogelijkheid doet zich voor om ook bij begraaf- en
herdenkpark Imboslaan in Dieren natuurbegraven mogelijk te maken. Hiermee bieden we extra
service aan de inwoners van Dieren en omgeving en zien we mogelijkheden om de kostendekkendheid
te vergroten. Bijkomend voordeel is dat voor de benodigde bestemmingsplanwijziging aangehaakt kan
worden bij de actualisatie van het bestemmingsplan Dieren.
2 Wat is het bestaand beleid c.q. kader?
De wet op de lijkbezorging en het bestemmingsplan.
3 Wat willen wij bereiken?
Een natuurbegraafgedeelte realiseren, aansluitend aan de begraafplaats Imboslaan (zie bijlage).
4 Wat gaan wij ervoor doen?
De beoogde locatie heeft de bestemming groenvoorziening en maakt onderdeel uit van een groot
stadsbosje. Met de actualisatie van het bestemmingsplan Dieren kan de bestemmingswijziging
meegenomen worden. Een eerste verkenning in het bouwplanoverleg levert geen belemmering op
voor deze bestemmingswijziging.
Alle (230) aanwonenden van de begraafplaats zijn geïnformeerd over het voornemen van het
uitbreiden van de begraafplaats. Op 11 april 2017 heeft de Ik buurt mee! keet op de plaats van de
uitbreiding gestaan en konden de belangstellenden in gesprek gaan met medewerkers van de
begraafplaats.
5 Wat gaat het kosten?
Om de uitbreiding moet een hek geplaatst worden, vergelijkbaar met bestaande hekwerk rond de
begraafplaats. Verder zal de groenvoorziening geschikt gemaakt worden voor begraven door het
opschonen van het terrein, dunnen in het bomenbestand, maken van een ontwerp en het uitzetten in
het terrein. Plaatsen van het hekwerk moet worden uitbesteed (230 meter hekwerk, 2 meter hoog),
geschatte kosten € 6.000,00. De overige werkzaamheden worden in eigen beheer uitgevoerd.
6 Wat zijn de risico’s?
Voor de bestemmingswijziging wordt aangehaakt bij de actualisatie van het bestemmingsplan Dieren
Noord. Er is altijd kans op bezwaar en beroep en dat de bestemming niet gewijzigd wordt.
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7 Wat is het draagvlak voor dit voorstel?
Er is een redelijke belangstelling voor natuurbegraven. Dat merken we op Heiderust. We verwachten
bij de direct aanwonenden geen weerstand omdat ze nu ook al wonen in de nabijheid van een
begraafplaats. Op 11 april 2017 werd duidelijk dat enkele huishoudens geen voorstander zijn van de
uitbreiding met name vanwege de angst tot waardeverlies van de woning.
8 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd?
De direct aanwonenden, bewoners van Dieren Noordoost en andere belangstellenden zijn
geïnformeerd en hadden de gelegenheid om in gesprek te gaan met medewerkers van de
begraafplaats. Ongeveer 40 omwonenden hebben die mogelijkheid aangegrepen. Na vaststelling van
het bestemmingsplan Dieren Noord gaan we opnieuw de omwonenden informeren.
9 Wordt er een evaluatie uitgevoerd?
Nee
De Steeg,

Gearceerde gedeelte geeft de uitbreiding van de begraafplaats aan, ongeveer 7000 m2.
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Huidige bestemmingsplankaart.
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