
 

 

 

 

 

 

Fractie: D66 

Naam: G. Vilé 

Onderwerp: crematorium 

Datum indiening vragen: 10 mei 2016 

 

Tijdens het Politiek Uurtje gisteren zijn twee bezoeksters uit Luttelgeest geweest die hun 

zorgen (en van meerdere omwonenden) met de raadsfracties hebben besproken. 

Afgesproken is dat ik even namens de aanwezige raadsfracties om meer informatie 

vanuit de gemeente te vragen. Dat doe ik bij deze. 

 

We hebben begrepen gisteren dat drie initiatiefnemers (uit de krant: Bouke Wielenga, 

Jean Paul Thibotier en Anton van Vilsteren) de katholieke kerk willen kopen en er een 

uitvaartcentrum met een crematiefunctie van willen maken. De bezoeksters van het 

Politiek Uurtje vertelden dat er een informatiebijeenkomst is geweest voor de 

dorpsbewoners. Het idee om een crematorium te maken van de katholieke kerk overviel 

hun. Ook het geschetste vergevorderde stadium en het geschetste gemak waarmee een 

en ander gerealiseerd kan worden zonder benodigde vergunningen, bestemmingswijzing 

et cetera overvielen hun. De bezoeksters hebben bezwaar tegen de komst van een 

crematorium in het dorp en zoeken wegen om hun bezwaren kenbaar te maken.  

 

Vragen: 

Als fracties zochten we voor dit moment eerst naar de regels. Past een dergelijk initiatief 

in de wet- en regelgeving?  

Antwoord: 

Ja, het initiatief past in het bestemmingsplan. Indien de benodigde 

vergunning(en) zijn verleend en meldingen zijn gedaan kan een dergelijk 

initiatief in beginsel worden gerealiseerd.  

 

Tweede vraag: Wat is de status van het initiatief voor zover de gemeente dat kan 

beoordelen? 

Antwoord: 

Initiatief is in maart bij de gemeente binnengekomen. Vervolgens heeft er een 

overleg plaatsgevonden met initiatiefnemer. De conclusie van dit overleg is dat 

het verzoek past binnen het bestemmingsplan. Vanuit de gemeente is 

aangegeven dat parkeren, milieuzonering en de omgeving in de verdere plan 

ontwikkeling aandachtspunten zijn. Doordat de ontwikkeling past in het 

bestemmingsplan kunnen geen nadere eisen gesteld worden voor wat betreft 

parkeren en milieuzonering. Ook blijkt dat vanuit andere wetgeving er geen 

nadere eisen gesteld kunnen worden wat betreft parkeren en de milieuzonering.  

 

Wij zien in dat het parkeren een probleem op kan leveren. Daarom zijn wij met 

initiatiefnemer in gesprek om hier goede afspraken over te maken. Op 18 mei 

2016 hebben wij met initiatiefnemer een vervolgoverleg over de 

parkeermogelijkheden.  

 

 

Derde vraag: Welke gemeentelijke route moeten de initiatiefnemers doorlopen voor 

realisatie van het crematorium en wat zijn daarbij mogelijkheden voor het kenbaar 

maken van bezwaren tegen dit initiatief? 

Antwoord: 



 Reguliere omgevingsvergunning voor de activiteiten: ‘bouwen’, 

‘monumenten’. Tegen deze besluiten bestaat de mogelijkheid tot het 

indienen van een bezwaarschrift.  
 Melding voor de activiteiten: ‘milieu’ en ‘brandveilig gebruik’.  

Geen mogelijkheden voor het indienen van een bezwaarschrift.  
 

 

 

Datum beantwoording vragen: 17 mei 2016 

Contactpersoon: O.W.M. Storms 

E-mail adres:  o.storms@noordoostpolder.nl 

Tel: 63 33 79 

 


