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Aan: Wethouder M. van Willigen
Groen en begraafplaatsen
Van: Vereniging Begraafplaats Bergklooster
Bergkloosterweg 92, 8034 PS Zwolle
Betreft: aangekondigd tweede Crematorium.
Zwolle, 11 april 2018
Geachte heer van Willigen,
Even geleden werd Bergklooster telefonisch benaderd door dhr B. van der
Weide met de mededeling dat zijn bedrijf, Respectrum Crematoria B.V., het
voornemen heeft een tweede crematorium in Zwolle te vestigen.
De reactie van begraafplaats Bergklooster was bepaald niet enthousiast en de
twijfel werd uitgesproken of er wel behoefte is aan een tweede crematorium. Het
huidige crematorium heeft immers capaciteit genoeg.
Middels contacten met andere uitvaartdienstverleners in het gebied Kranenburg:
Uitvaartcentrum ( Yarden/Monuta) en Crematorium Kranenburg
(Facultatieve/Monuta ) bleek dat zij al langer op de hoogte waren van dit
voornemen en zij spraken het vermoeden uit dat het tweede crematorium op het
terrein van Kranenburg gevestigd zal worden, links van de oprijlaan, achter de
parkeerplaats, op het huidige maisveld. In een bezoek dat u aan hen bracht is
hierover gesproken.
Het bestuur van de Vereniging Begraafplaats Bergklooster ervaart dit
voornemen als een ‘messteek’ in de rug.
Bergklooster is evenals bovengenoemde partijen, op uitnodiging van de
Gemeente Zwolle, intens betrokken geweest bij het Masterplan Kranenburg,
vervaardigd in 2003, door bureau Copijn Landschapsarchitecten met
goedkeuring van het toenmalige Gemeente Bestuur. Bergklooster heeft zich
gecommitteerd aan deze plannen en vervolgens meer dan een miljoen euro
geïnvesteerd in ‘Nieuw Bergklooster’ en een aanzienlijke bijdrage aan het
Masterplan. Bergklooster wilde graag een bijdrage leveren aan de zorg voor een
goede en waardige nieuwe gedenkplaats voor overledenen en nabestaanden uit
Zwolle en omgeving. De Vereniging Begraafplaats Bergklooster doet dit al
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eeuwen, geheel zelfstandig en op eigen kracht. Ook de eerder genoemde
partijen, samen met de Gemeente hebben ook hun eigen investeringen gedaan.
Gezamenlijk is er een aanzienlijke bijdrage geleverd voor een goede uitvaart
infrastructuur in het gebied Kranenburg/ Bergklooster.
De Gemeente Zwolle blijkt nu, op de zelfde plek, een externe partij de
gelegenheid te willen geven een sterk concurrerende activiteit te ontplooien,
zonder overleg en zonder rekening te houden met de andere gevestigde partijen
die zich gezamenlijk al jaren inspannen voor een goede uitvaart dienstverlening
voor Zwollenaren.
Bergklooster betwijfelt het nu zeer of de investeringen die gedaan zijn wel wijs
waren met de huidige wetenschap dat het Gemeente bestuur zomaar een vierde,
concurrerende partij, terwijl er capaciteit genoeg is, faciliteert op Kranenburg.
Deze zelfde vraag zal ongetwijfeld ook bij de andere partijen spelen.
De Vereniging Begraafplaats Bergklooster is zeer teleurgesteld in de huidige
gang van zaken en vraagt zich af of het nog kan vertrouwen op een consequente
besluitvorming voor de langere termijn van haar gemeente bestuur.
In het Masterplan is nooit sprake geweest van een tweede crematorium, het
Masterplan voorziet op dit gedeelte in een extensieve begraafbestemming.
Het mag duidelijk zijn dat Bergklooster het begraven een warm hart toe draagt
en heeft daarom de nodige inspanningen geleverd.
Graag wil het bestuur van Bergklooster u als wethouder begraafplaatsen Zwolle,
of uw opvolger, uitnodigen voor een nadere kennismaking. Het bestuur van de
Vereniging Begraafplaats Bergklooster wil graag haar standpunt ook in deze
zaak toelichten. In afwachting.
Met vriendelijke groet,
Ver. Begraafplaats Bergklooster
Namens het bestuur,
Voorzitter Jan Beumer
Secr./Penm. Bert Pierik
Bergkloosterweg 92, 8034 PS Zwolle
Tel. 038-4532281
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