
Dossiernummer: 18110 / Pagina 1 van 6 

 

 

Verzonden: 25 juli 2018 

 

Nummer : 18110 / 822211 

 

 
O M G E V I N G S V E R G U N N I N G  
 

 

Burgemeester en Wethouders hebben op 29 maart 2018 een aanvraag om omgevingsvergunning ontvangen voor 

het realiseren van een bijzondere begraafplaats op het perceel kadastraal bekend Gemeente Brunssum, sectie H 

nummer 377, plaatselijk bekend Slesingerstraat 2.   

De aanvraag is ingediend door Tonnaer adviseurs in omgevingsrecht BV, Vonderweg 14, 5616 RM te Eindhoven 

en is geregistreerd onder nummer 18110.  

 

De aanvraag om omgevingsvergunning ziet toe op de volgende activiteiten: 

 

- Strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO (artikel 2.1, eerste lid, aanhef onder c Wabo). 

 

Overwegingen 

 

Algemeen  

 

De aanvraag is getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht.  

 

Activiteit: ‘het gebruik van gronden/bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan  

 

Planologisch kader  

 

Het plan is gelegen binnen het bestemmingsplan ‘Schutterspark Brunssum’. De gronden waar de aanvraag op ziet, 

zijn gelegen binnen de bestemming ‘Natuur’. Op de gronden is bovendien het bestemmingsplan ‘Thematische 

herziening Archeologie’ van toepassing. Daardoor geldt ter plaatse bovendien de dubbelbestemming 'Waarde ‘ 

Archeologie 5’.  

 

Het voorliggende plan is strijdig met dit bestemmingsplan.  

 

De voor ‘Natuur’ aangewezen gronden zijn bestemd voor behoud, herstel en ontwikkeling van de 

landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden, voet- en fietspaden en bijbehorende voorzieningen 

zoals water, voorzieningen voor waterhuishouding, groen, nutsvoorziening en verharding. De aanleg van een 

bijzondere begraafplaats past niet binnen deze bestemming. 

 

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming ‘Waarde – Archeologie’ zonder of in afwijking van een 

omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden van het 

bevoegd gezag graafwerkzaamheden en / of grondbewerkingen uit te voeren, waaronder begrepen het afgraven, 

woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen en het aanleggen van drainage. Een omgevingsvergunning is 

niet vereist indien de grootte van de bodemingreep niet meer dan 10.000 m2 beslaat of de bodemingreep meer dan 

10.000 m2 beslaat en de verstoringsdiepte niet meer dan 40 cm. onder maaiveld bedraagt. Aangezien onderhavig 

initiatief niet meer dan 10.000 m2 bedraagt is geen omgevingsvergunning vereist voor het uitvoeren van een werk, 

geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden. De bodemingreep bij deze aanvraag bedraagt minder dan 10.000 

m2. Onderzoek is daardoor niet nodig.   
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Afwijking  

 

Het is niet mogelijk om regulier (binnenplanse afwijking dan wel toepassing van de kruimelgevallenregeling uit 

artikel 4 van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht) medewerking aan dit bouwplan te verlenen. Een 

uitgebreide omgevingsvergunningprocedure ingevolge artikel 2.12, eerste lid, onder a sub 3 van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht is wel mogelijk, mits daartoe een goede ruimtelijke onderbouwing wordt aangereikt.  

 

Goede ruimtelijke onderbouwing  

 

In de ruimtelijke onderbouwing van 13 februari 2018 is de planvorming nader beschreven en op haalbaarheid 

beoordeeld. Uit de ruimtelijke onderbouwing volgen geen planologische beletselen om medewerking aan deze 

planvorming te kunnen verlenen.  

 

Verklaring van geen bedenkingen  

 

Ingevolge artikel 6.5 lid 1 Besluit omgevingsrecht dient de raad bij toepassing van de uitgebreide procedure een 

verklaring van geen bedenkingen af te geven. Op 5 juni 2018 heeft de raad besloten om een verklaring van geen 

bedenkingen voor deze ontwikkeling af te geven.  

 

Voorbereidingsprocedure  

 

De ontwerp-omgevingsvergunning is overeenkomstig het bepaalde in afdeling 3.3 Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht en afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht, op 25 april 2018 bekend gemaakt en voor eenieder 

zes weken (vanaf 26 april t/m 6 juni 2018) ter inzage gelegd in de Gemeentewinkel. Gedurende deze termijn zijn 

geen zienswijze(n) ontvangen. 

 

Inwerkingtreding vergunning  

De omgevingsvergunning is voorbereid met de uitgebreide procedure. Tegen de verleende vergunning staat 

gedurende 6 weken beroep open voor belanghebbenden. De beroepstermijn vangt aan op 27 juli en eindigt op 6 

september 2018. De volledige beroepsclausule treft u aan onder het besluit.  

Ingevolge artikel 6.1, tweede lid, aanhef, sub b van de Wet algemene bepalingen omgevingswet treedt deze 

omgevingsvergunning pas in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn, mits gedurende 

deze termijn geen verzoek bij de bevoegde rechter is ingediend tot het treffen van een voorlopige voorziening.  
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Besluit 

 

1. De gevraagde omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteit: 

 

- Strijdig gebruik gronden bouwwerken met RO (artikel 2.1, eerste lid, aanhef, onder c Wabo). 

 

2. De onderstaande gewaarmerkte bescheiden (bijlage 1) maken deel uit van de vergunning ad. 1. 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Brunssum, 

krachtens mandaat, 

 

 

Hoofd afdeling Publieksdiensten, 

 

 

 

 

 

 

 

ing. W.H.J. Delahaye. 
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Rechtsmiddelen 

 

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de datum van 

verzending/bekendmaking van de verleende omgevingsvergunning hiertegen een beroepschrift indienen bij de 

rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht (Postbus 950, 6040 AZ Roermond).  

 

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 

Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de 

precieze voorwaarden.  

 

Er kan echter géén beroep worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten 

dat hij geen zienswijzen gedurende de ontwerpfase naar voren heeft gebracht.  

 

Het beroepschrift dient ondertekend te zijn en tenminste te bevatten:  

a. naam en adres van de indiener;  

b. de dagtekening;  

c. omschrijving van het besluit waartegen het beroep is ingesteld;  

d. de gronden van het beroep.  

 

Tevens kan op grond van het bepaalde in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht aan de 

voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg worden verzocht een voorlopige voorziening (waaronder 

schorsing) te treffen, indien onverwijlde spoed dat, gelet op de betrokken belangen, vereist.  

Hoe u precies beroep kunt instellen tegen deze beslissing kunt u lezen in de folder "Bezwaar en beroep tegen een 

beslissing van de overheid", die u kunt aanvragen bij de afdeling Algemene en Juridische Zaken, tel. 045-5278539 
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Bijlage 1. 

 

Overige documenten  

 

De volgende documenten worden meegezonden met het besluit en zijn als gewaarmerkte stuk bijgevoegd: 

 

- Aanvraagformulier met kenmerk  811193 

- Begeleidend schrijven met kenmerk: 811194 en 811195 

- Advies Waterschap met kenmerk:  819927 en 819928 
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Bijlage 2. 

 

Mededelingen 

 

- De onderhavige aanvraag ziet deels op legalisering van een bestaand graf en deels op de mogelijkheid een 

tweede graf aan de locatie toe te voegen. Deze vergunning regelt de planologische aspecten. U heeft 

echter ook te maken met andere wetgeving, zoals de Wet op de lijkbezorging. De aanleg en 

ingebruikname van het tweede graf dient dan ook te worden gemeld bij de gemeente. Mogelijk dat 

aanvullende besluitvorming plaats moet vinden. 
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