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Geachte mevrouw Schepers-van der Meer, 

Op 10 mei j.l. hebben wij van u een email ontvangen, waarin u reageert op het bericht in "De Gelderlander" 
van 8 mei dat de gemeente geen medewerking wil verlenen aan de plannen om in de kerk in Varsselder een 
crematorium te vestigen. In uw bericht spreekt u uw verbazing uit over de wijze waarop wij met initiatieven 
vanuit de bevolking, en in het bijzonder met het initiatief om in de kerk in Varsselder-Veldhunten een 
crematorium te vestigen, omgaan. Met betrekking tot dit initiatief stelt u dat de discussie niet via de media 
moet plaatsvinden, maar juist in de gemeenschap zelf. Volgens u heeft initiatiefnemer diverse presentaties 
binnen de gemeenschap gehouden voordat hij zijn plannen aan de gemeente heeft voorgelegd. De 
berichtgeving in de media, dat wij een crematorium in de kerk in Varsselder ongewenst vinden, vindt u dan 
ook bijzonder prematuur. 

Hoewel u inmiddels, tijdens het dorpsbezoek van de burgemeester aan Varsselder-Veldhunten op 22 mei j.l., 
de nodige informatie hierover hebt ontvangen, willen wij in deze brief toch graag een reactie geven op uw 
email. 

Ruimtelijke ontwikkelingen 
Het is gebruikelijk, dat plannen voor een ruimtelijke ontwikkeling eerst op ambtelijk niveau worden 
besproken. Naast een eerste voorlopige toetsing aan het geldend bestemmingsplan komt het bij deze 
gesprekken er op neer, dat gekeken wordt welke stappen de initiatiefnemer moet zetten om tot indiening van 
een officieel verzoek te komen. Indien voor realisering van de plannen planologische toestemming nodig is, 
is veelal vooronderzoek nodig naar aspecten als milieu, bodem, cultuurhistorie (archeologie), luchtkwaliteit, 
geur- en geluidhinder, verkeer (incl. parkeren) en flora en fauna. Ook economische uitvoerbaarheid is een 
aspect dat in één van de eerste gesprekken aan de orde komt. Naast het afsluiten van een 
planschadeovereenkomst is de indiening van een ondernemingsplan vaak een vereiste om een verzoek ook 
op financiële haalbaarheid te kunnen beoordelen. 
Zodra plannen voldoende zijn onderzocht kunnen deze ter beslissing aan het college worden voorgelegd. 
Afhankelijk van de noodzakelijke procedure wordt daarbij ook de rol van de gemeenteraad ingepast. 

Communicatie 
Een belangrijke aspect bij ruimtelijke ontwikkelingen is de wijze waarop om wordt gegaan met de 
communicatie. Zowel intern als extern. In de ruimtelijke ordening is daarvoor enerzijds de formele wettelijke 
procedure(s) volgens de Wet ruimtelijke ordening geschikt, maar - afhankelijk van de impact van een 
ontwikkeling - kan een dergelijke procedure vooraf worden gegaan door een inspraakprocedure, bestaande 
uit het houden van een inloopavond waar plannen worden gepresenteerd met de mogelijkheid om reacties -
zo wel schriftelijk als mondeling - in te dienen. 



Bij deze procedures is het gebruikelijk, dat een belangenvereniging vooraf in kennis wordt gesteld en -
indien nodig dan wel gewenst - ook een bepaalde inbreng tijdens zo'n avond krijgt. 

Voornemen vestiging crematorium in Varsselder 
De initiatiefnemer van het voornemen om in de kerk in Varsselder-Veldhunten een crematorium te vestigen 
heeft voor het eerst op 27 februari 2012 contact opgenomen met de gemeente. In een gesprek met één van 
onze medewerkers heeft hij zijn plannen kenbaar gemaakt. Omdat op dat moment met nog geen enkel 
woord door het bisdom gesproken was over sluiting van de kerk, laat staan dat hierover in de media al 
berichtgeving was verschenen, heeft initiatiefnemer, gelet op het karakter van zijn verzoek, ons verzocht om 
strikte geheimhouding. Om onrust in het dorp te vermijden hebben wij aan dat verzoek graag gehoor 
gegeven. 

Hoewel in het eerste gesprek de nodige vraagtekens zijn geplaatst bij de locatie voor het vestigen van een 
crematorium is met initiatiefnemer - in de lijn zoals hierboven onder "ruimtelijke ontwikkelingen" is 
aangegeven - gesproken over de stappen die gezet moeten worden voordat de gemeente planologische 
toestemming kan geven. Daarbij is schriftelijke informatie m.b.t. van toepassing zijnde milieuregelgeving 
uitgewisseld. 

Presentatie aan wethouder 
Na eerst nog een ambtelijk vervolggesprek heeft initiatiefnemer zijn plannen op 5 september 2012 voor het 
eerst aan de wethouder gepresenteerd. Omdat initiatiefnemer nog geen schriftelijk verzoek heeft voorgelegd 
is in dit gesprek vooral gesproken over de onderleggers van een dergelijk verzoek, zodat het college een 
integrale afweging kan maken. Naast aspecten, zoals hierboven genoemd, is daarbij ook gesproken over de 
commerciële activiteiten, die van een crematorium uitgaan. Initiatiefnemer is in het gesprek aangegeven, dat 
een relatie met het dorpshuis niet binnen de aanwezige vergunningen van het dorpshuis passen en derhalve 
uitgekeken moet worden naar een andere gelegenheid voor het houden van bijvoorbeeld een koffietafel. 
Verder is gevraagd bij het indienen van een officieel verzoek een ondernemingsplan met meerjarige 
exploitatieopzet in te dienen en inzicht te bieden in hoeverre nu of in de toekomst ook gebruik gemaakt gaat 
worden van een strooiveld. 

Communicatie 
Vervolgens zijn met initiatiefnemer nog drie gesprekken geweest met medewerkers van de gemeente 
alvorens één en ander in een stroomversnelling begon te komen. Overigens speelt dit nog steeds af in een 
periode waarin initiatiefnemer strikte geheimhouding wenst. 

Op 25 maart 2013 heeft initiatiefnemer aangegeven, dat het bisdom binnen een week met een belangrijk 
bericht naar buiten komt met betrekking tot de toekomst van de kerk. Omdat hij dan daad bij het woord wil 
voegen en met het bisdom tot afspraken wil komen, vraagt hij, zonder daarvoor een officieel verzoek in te 
dienen, om een standpunt van ons college. 

Op basis van de voorliggende informatie hebben wij vervolgens het standpunt ingenomen, dat wij het 
weliswaar een mooi initiatief vinden maar een dergelijke bestemming niet passend vinden midden in een 
woonkern. 

Dit is gecommuniceerd met initiatiefnemer, hetgeen geleid heeft tot het indienen van een ondernemingsplan, 
dat aan de wethouder is voorgelegd. Op basis van de ontbrekende onderleggers daarbij is nogmaals 
aangegeven, dat wij geen definitief standpunt over het vestigen van een crematorium midden in het dorp 
kunnen innemen. 

Openbaarheid 
Initiatiefnemer heeft hierna andere wegen opgezocht om meer draagvlak voor zijn plannen te krijgen. Daarbij 
gesteund door het bisdom, dat inmiddels kenbaar had gemaakt, dat de kerk in Varsselder-Veldhunten 
gesloten zou worden, heeft initiatiefnemer de geheimhouding van zijn plannen losgelaten en de 
openbaarheid opgezocht. Via een informatieavond van de locatieraad heeft hij zijn plannen gepresenteerd 
aan de gemeenschap. Zonder dat wij daar invloed op uit hebben kunnen oefenen zijn naar aanleiding 
daarvan in de pers berichten verschenen, die enerzijds tot positieve reacties hebben geleid, maar ook tot 
bezorgdheid bij meerdere buurtbewoners. 

Vevolg 



Op 13 mei j.l. heeft de wethouder, zowel met de verontruste buurtbewoners als met de initiatiefnemers, een 
goed gesprek gehad, waarbij alle standpunten naar voren zijn gebracht. Met de initiatiefnemers is daarbij 
afgesproken, dat, wanneer zij de plannen willen doorzetten, zij een formeel verzoek moeten indienen 
voorzien van alle onderleggers, zodat wij een goed afgewogen oordeel kunnen vormen. Op dit moment 
hebben wij dit verzoek nog niet mogen ontvangen. 

Tijdens het dorpsbezoek van de burgemeester aan Varsselder-Veldhunten op 22 mei j.l. is, in het bijzijn van 
initiatiefnemer, het vorenstaande eveneens onderwerp van gesprek geweest met de 
dorpsbelangenvereniging. Daarbij is de teleurstelling uitgesproken over de wijze waarop de communicatie 
met de belangenvereniging is verlopen, doch is begrip gevraagd voor het handelen van het college vanwege 
de privacybelangen van initiatiefnemer zelf alsmede de impact van bovengenoemd verzoek op de burgers in 
de directe omgeving. 

Uit het vorenstaande én uw aanwezigheid bij het dorpsbezoek van de burgemeester mogen wij aannemen 
dat voldoende duidelijk is, dat wij initiatiefnemer voldoende gelegenheid hebben geboden om alle informatie 
in te dienen die voor ons nodig is om een afgewogen standpunt in te nemen. Een extra presentatie aan ons 
college achten wij op dit moment dan ook niet nodig. Initiatiefnemer weet wat op dit moment van hem wordt 
verwacht. Zodra bij ons een verzoek is ingediend zullen wij ons opnieuw beraden. 

Tot slot 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, • 

De heer J.P.M. Alberse 
burgemeester 


