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Geachte raadsleden,
Op 26 april jongstleden ontving u van het College een voorstel om kennis te nemen van het
doorlopen proces en het vervolg rondom de mogelijke vestiging van een tweede crematorium
op de locatie Kranenburg. Daaraan gehecht is een informatienota voor uw Raad. In vervolg op
onze eerdere brief aan uw Raad vragen wij opnieuw uw aandacht.
In het slot van deze informatienota schrijft het College het volgende:
“Het verlenen van de vergunning voor het vestigen van een tweede crematorium is
gemandateerd aan het college. Dit omdat het gaat over een vestiging die past binnen het
vigerende bestemmingsplan. Indien een aanvraag volgt die niet binnen het bestemmingsplan
past zal de aanvraag aan uw raad worden voorgelegd.”
Het betreffende deel uit het vigerende bestemmingsplan Kranenburg luidt als volgt:
De op de plankaart met “MB” voor maatschappelijke doeleinden begraafplaats aangewezen
gronden zijn bestemd voor:
a. begraafplaatsen;
b. een crematorium;
c. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de cultuurhistorische en landschappelijke
waarde van de gronden;
d. gebouwen ten behoeve van begraafplaatsen, een uitvaartcentrum en een crematorium;
e. bedrijfswoningen;
f. aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij bedrijfswoningen;”
Het vigerende bestemmingsplan spreekt, geheel in aansluiting op het door u in 2003
vastgestelde Masterplan, over een crematorium en laat geen ruimte voor meerdere crematoria
of uitvaartcentra.
Alleen al om die reden is de door het College afgesloten intentieovereenkomst nogal voorbarig
te noemen.
Dit laatste heeft het College zich kennelijk ook gerealiseerd omdat recent een vervolgstap is
gezet in de vorm van een herziening van het vigerende bestemmingsplan “Kranenburg”.
In het door het College opgestelde “Ontwerpbestemmingsplan Berkum”, dat tevens een beroep
doet op het Masterplan en thans ter inzage is gelegd van 26 april tot en met 6 juni aanstaande,
is in de bestemming voor de begraafplaats namelijk plotseling sprake van “crematoria” in plaats
van “een crematorium”. Een wijziging die nergens in het bestemmingsplan wordt toegelicht.
Het is op z’n minst opmerkelijk dat deze wijziging, in een veelomvattend voorstel dat niet
specifiek over het park Kranenburg lijkt te gaan, op dit moment wordt voorgesteld.
Zonder enige twijfel zullen wij op een later moment een zienswijze indienen waarin dit punt naar
voren wordt gebracht. Voor uw Raad is van belang dat, totdat het bestemmingsplan Berkum in
de door het College voorgestelde vorm wordt aangenomen, het vestigen van een tweede
crematorium en/of uitvaartcentrum op Kranenburg nadrukkelijk niet past binnen het vigerende

bestemmingsplan en het vastgestelde Masterplan (zie bijlage).
Wij menen er goed aan te doen om uw Raad van deze informatie op de hoogte te stellen en zijn
uiteraard graag bereid om nadere vragen te beantwoorden.
Met vriendelijke groet, mede namens Vereniging Begraafplaats Bergklooster
Crematorium Kranenburg,
Uitvaartcentrum Kranenburg,
Wilma Voortman
Woordvoerder projectgroep Afscheids- en Gedenkpark Zwolle

