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Bestemmingsplan Natuurbegraafplaats 
Slangenburg - 2021 
 
 
Te besluiten om: 
1. Het bestemmingsplan 'Natuurbegraafplaats Slangenburg - 2021' ongewijzigd vast te 

stellen. 
2. Geen exploitatieplan vast te stellen.  
 
Inleiding 
Op 7 juli 2016 bent u akkoord gegaan met een investeringsvoorstel voor de realisatie van 
een ontmoetingsruimte op de uitbreidingslocatie van de natuurbegraafplaats 
Slangenburg. Er is grote belangstelling en groeiende behoefte voor natuurbegraven. 
Voor een complete beleving van het natuurbegraven gaat Buha bv een 
ceremoniepaviljoen realiseren. 
Het ceremoniepaviljoen wordt grotendeels gebouwd op het terrein van de uitbreiding, 
tegen de bestaande natuurbegraafplaats aan. 
De huidige natuurbegraafplaats biedt voor de komende jaren niet meer voldoende 
mogelijkheden om in de natuur begraven te kunnen worden. 
Door de natuurbegraafplaats Slangenburg uit te breiden, zal voor de komende jaren 

voldoende ruimte zijn om in de natuur begraven te worden.  
Op de huidige natuurbegraafplaats is geen overdekte gelegenheid om voorafgaand aan 
de begrafenis een ceremonie te houden. Het nieuwe gebouw biedt een passende 
ambiance voor een ceremonie, die door de vormgeving en het duurzame en circulaire 
concept goed aansluit bij het concept natuurbegraven. 
Het bestemmingsplan heeft van 24 juni tot en met 4 augustus 2021 als ontwerp ter inzage 
gelegen. Gedurende deze periode zijn geen zienswijzen op het plan ingediend. Ook is er 
geen andere reden om het plan gewijzigd vast te stellen. 
 
Argumenten 
1.1 Uitbreiding van de natuurbegraafplaats Slangenburg voorziet in de groeiende 

behoefte aan natuurbegraven. 
Er is veel belangstelling voor natuurbegraven en het aantal mensen dat kiest voor een 
natuurgraf stijgt aanzienlijk. Mensen willen een unieke begrafenis. Een natuurgraf is 
eeuwigdurend en hoeft niet onderhouden te worden. Dat spreekt een grote groep 
mensen aan.  
Met deze uitbreiding kan voor de komende planperiode voorzien worden in deze 
behoefte. 
 
1.2 De uitbreiding past in het natuurgebied Slangenburg en is een toevoeging aan de 

natuur. 
De uitbreiding sluit direct aan op de bestaande natuurbegraafplaats en krijgt een 
natuurlijke inrichting, waarbij het (voorheen) cultuurhistorische gebruik als akkerland 
aangesloten wordt op de meer bosrijke omgeving. Het geheel bestaat uit een glooiende 
akker, bloemrijke hooilanden, slenken en beplante steilranden. Bij het concept 
natuurbegraven worden de graven na verloop van tijd niet geruimd. Als het terrein 
volledig benut is, wordt het daarna onderhouden als natuurgebied. 
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Financiën 
De kosten die gemaakt worden voor het opstellen van het bestemmingsplan komen voor 
rekening van Buha bv. Omdat de gemeente zelf eigenaresse is van de grond, is er geen 
sprake van kostenverhaal en is voor deze ontwikkeling geen exploitatieplan of anterieure 
overeenkomst afgesloten. 
De kosten voor de realisatie en het onderhoud van deze uitbreiding worden gefinancierd 
uit de voorziening Begraafplaatsen. Buha bv is verantwoordelijk voor het beheer en de 
exploitatie van de begraafplaatsen. 
 
Kanttekeningen 
1.1 Kan de uitbreiding zonder meer plaatsvinden gezien het in een omgeving met veel 

natuur ligt? 
Het plangebied ligt niet binnen het Gelders Natuurnetwerk (GNN) of de Groene 
Ontwikkelingszone (GO). De provincie stelt daarom geen specifieke eisen aan het 
natuurbegraven. Het natuurbegraven heeft ook geen negatieve invloed op de ten oosten 
aangrenzende Groene Ontwikkelingszone.  
Feitelijk betekent de uitbreiding juist een versterking van de natuurwaarden in de 
omgeving. De voormalige akker wordt opnieuw ingeplant, waarbij aangesloten wordt op 
de bosrijke omgeving. De percelen worden als een natuurgebied beheerd. 
 
1.2 Is er een goede toegang tot de natuurbegraafplaats? 
De bestaande parkeerplaats aan de Nutselaer biedt voldoende parkeercapaciteit voor de 
uitbreiding. Het ceremoniepaviljoen ligt op een centrale plek op het toekomstige terrein 
van de natuurbegraafplaats. Via een nieuw aan te leggen pad is het ceremoniepaviljoen 
bereikbaar vanaf de bestaande parkeerplaats. 
 
Vervolg 
Na uw besluit leggen wij het bestemmingsplan als vastgesteld bestemmingsplan ter 
inzage, overeenkomstig de procedure die in de Wet ruimtelijke ordening is 
voorgeschreven. Er is dan beroep mogelijk bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State. 
 
Bijlagen 
Vast te stellen bestemmingsplan 'Natuurbegraafplaats Slangenburg - 2021' 
 
 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
De secretaris,      De burgemeester, 
 
mr. G.A. Karssenberg    mr. M. Boumans MBA MPM 
 
 
 
  



De raad van de gemeente Doetinchem; 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over bestemmingsplan 
'Natuurbegraafplaats Slangenburg - 2021'; 
 
overwegende dat,  
 
- het ontwerpbestemmingsplan 'Natuurbegraafplaats Slangenburg - 2021' en de daarop 

betrekking hebbende stukken, met ingang van 24 juni 2021 zes weken ter inzage 
hebben gelegen; 

- met betrekking tot dit ontwerpbestemmingsplan geen zienswijzen zijn ingediend; 
- er voor het overige ook geen aanleiding is het bestemmingsplan ambtshalve te 

wijzigen; 
- het bestemmingsplan 'Natuurbegraafplaats Slangenburg - 2021' wordt vastgesteld 

overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten met 
identificatienummer NL.IMRO.0222.R07H315A-0002, waarbij als ondergrond is gebruikt 
de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), versie 01-08-2020 en de Digitale 
Kadastrale Kaart (DKK), versie 01-08-2020; 

- het gestelde in afdeling 3.2 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing is; 
- de beeldvormende raad d.d. 16 september 2021 kennis heeft genomen van het 

bestemmingsplan; 
 
b e s l u i t : 
 
1. Het bestemmingsplan 'Natuurbegraafplaats Slangenburg - 2021' ongewijzigd vast te 

stellen. 
2. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
 
 
Aldus besloten in zijn vergadering van 30 september 2021 
 
 
 
 , griffier 
 
 
 
          , voorzitter 
 
 


