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Aan de leden van de gemeenteraad van Zwolle
T.a.v. de Raadsgriffie
Postbus 10007
8000 GA Zwolle
Zwolle, 25 april 2018

Geacht Raadslid,
In de afgelopen jaren hebben Begraafplaats Bergklooster, Crematorium Kranenburg en
Uitvaartcentrum Kranenburg intensief samengewerkt met de gemeente Zwolle om invulling te geven
aan de belangrijke functie die door Kranenburg binnen de regio wordt vervuld.
Kranenburg is voor Zwolle een uniek gebied. Niet alleen als voormalig landgoed en uitgestrekt
natuurgebied, maar ook als vertrouwde plek voor afscheid en gedenken. Alles draait daarbij om een
optimale dienstverlening aan families en nabestaanden. Dat is waar wij ons voor inzetten. Elke dag
weer. Daarbij staat ook wederzijds vertrouwen centraal. Voor de inwoners van Zwolle is Kranenburg
dé vertrouwde omgeving waar met zorg en respect wordt omgegaan met hun overleden dierbaren
én waar een brede keuze centraal staat.
Al in 2000 zijn wij samen met de gemeente begonnen met het maken van een toekomstplan over
begraven en cremeren in Zwolle voor de komende dertig tot veertig jaar. Dat heeft in 2003 geleid tot
een Masterplan om te komen tot een multifunctioneel gedenkpark.
Als gevolg van de afspraken die toen gemaakt zijn, zijn er in de afgelopen jaren ook forse
investeringen gedaan. Zo investeerde het crematorium aanzienlijke bedragen in verscheidene
ingrijpende verbouwingen in het pand én aanpassingen in het gedenkpark. Het uitvaartcentrum
heeft bij de renovatie van het monumentale koetshuis – zelfs op aandringen van de gemeente - voor
vele tonnen geïnvesteerd. Begraafplaats Bergklooster committeerde zich aan het Masterplan om
vervolgens ruim een miljoen euro te investeren in ‘Nieuw Bergklooster’. Daarnaast werd door ons
allen voor vele tonnen geïnvesteerd in logistieke aanpassingen in het park, waaronder het
parkeerterrein.
De samenwerkende partners hebben op Kranenburg daadwerkelijk en vol overtuiging invulling
gegeven aan de slogan van de gemeente Zwolle: ‘Samen maken wij de stad’. Wij hebben ons daarbij
een betrouwbare partner getoond.
Recentelijk is door ons een plan voor het verwezenlijken van een natuurbegraafplaats gepresenteerd
dat hierop naadloos aansluit. Dit plan, waarover wij eerder ook met wethouder Van Willigen hebben
gesproken, past volledig in het Masterplan. Hiermee zetten wij in op de eigen identiteit van
Kranenburg, een nog bredere keuze, duurzaamheid en behoud van natuur. Sterker nog, met het plan
voor een natuurbegraafplaats – waar ook urnengraven kunnen worden gecreëerd – wordt er zelfs
natuur toegevoegd. Wie kan daar tegen zijn?
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U begrijpt wellicht onze verbazing toen ons in een gesprek werd meegedeeld dat de gemeente
eenzijdig en zonder enig overleg met ons tot een ander besluit is gekomen. Op 16 april jongstleden
hadden wij een afspraak met de heren J. Schippers (hoofd Burgerzaken) en A. Sipma (Adviseur
Ruimtelijke Initiatieven/Projectleider) van de gemeente Zwolle. Daar bleek dat de gemeente reeds
een intentieverklaring heeft getekend voor de verkoop van terrein op het landgoed Kranenburg aan
het bedrijf Respectrum Crematoria BV om daar een tweede crematorium te vestigen. Onze vraag of
die verkoop van het terrein niet door de gemeenteraad moest worden goedgekeurd, werd afgedaan
met de opmerking dat daarvoor de gemeenteraad niet nodig was.
Het terrein waar we over spreken ligt links van de oprijlaan, vlak achter de parkeerplaats, op het
huidige maisveld. Het bevindt zich zo dichtbij de huidige faciliteiten dat nabestaanden waarschijnlijk
van hetzelfde parkeerterrein gebruik zullen maken. Twee crematoria als het ware in elkaars
achtertuin is in Nederland niet eerder vertoond. De wethouder kiest daarbij voor meer steen en
bouw, terwijl wij (en het Masterplan) juist uitgaan van meer natuur en groen passend bij de
uitstraling van de voormalige Havezate.
Bovendien is er in het kader van het Masterplan en in overleggen de afgelopen jaren nooit sprake
geweest van een dergelijke ontwikkeling. Met ons is géén enkel overleg gevoerd in de aanloop naar
de door de gemeente afgesloten intentieverklaring. Wij zijn geconfronteerd met een voldongen feit.
Erger is in onze ogen dat de inwoners van Zwolle worden geconfronteerd met een voldongen feit,
zonder dat de door hen gekozen volksvertegenwoordigers in de gemeenteraad daarover een oordeel
hebben kunnen geven.
De betrokken wethouder (de heer R. de Heer) ziet de verkoop kennelijk als een eenvoudige
grondtransactie waarbij het financieel belang mogelijk voorop staat. Hiermee gaat de wethouder
voorbij aan het belang van de inwoners van Zwolle en de uitzonderlijke functie en geschiedenis van
Kranenburg. Ook gaat deze wethouder voorbij aan de afspraken binnen het Masterplan en de
langdurige relatie met de samenwerkende partners.
U begrijpt dat dit alles voor ons voelt als een klap in het gezicht, nadat wij op allerlei manieren
invulling hebben gegeven aan het Masterplan en wij over een lange reeks van jaren een betrouwbare
partner voor de gemeente Zwolle zijn gebleken. De gemeente Zwolle gaat daarmee immers volledig
voorbij aan eerder met ons gemaakte afspraken.
Het vertrouwen in de samenwerking met de gemeente Zwolle heeft door dit optreden een diepe
deuk opgelopen. Om die reden wenden wij ons tot u. De gemeenteraad controleert immers het
College van B&W en dient daarbij de belangen van de inwoners van de stad. Daarbij is de keus
eenvoudig. Kiest u voor het bouwen van een totaal overbodig tweede crematorium en daarmee
meer stenen op Kranenburg, of kiest u voor het verder uitvoeren van het Masterplan waarbij het
groen en de natuur in combinatie met de belangen van de inwoners in dit bijzondere gebied leidend
zijn?
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Voor de volledigheid vindt u in de bijlage onze brief aan de wethouder (dd 21 maart 2018), alsmede
de brief van de Vereniging Bergklooster (dd 11 april 2018). Mocht u vragen hebben, dan horen wij
deze graag. Wij staan altijd open voor een gesprek om onze punten in een persoonlijk gesprek toe te
lichten.
In afwachting van uw reactie,
mede namens Vereniging Begraafplaats Bergklooster
Met vriendelijke groet,
Crematorium Kranenburg,
Uitvaartcentrum Kranenburg,

Wilma Voortman
Woordvoerder projectgroep

Bijlagen: 2
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