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Geacht College, geachte Raadsleden,
Tijdens het afgelopen week gehouden jaarlijks overleg van de uitvaartondernemers in Zwolle
met medewerkers van afdeling Burgerzaken, werden wij pijnlijk geconfronteerd met het feit
dat de gemeente al een intentie–overeenkomst heeft getekend met Respectrum Crematoria
B.V., die een tweede crematorium wil vestigen binnen het Afscheids– en Gedenkpark Zwolle.
Als uitvaartondernemers hadden wij via de krant vernomen dat hierover gesproken werd.
Echter in deze communicatie zijn wij als Zwolse uitvaartondernemers/verzorgers niet
betrokken geweest. Dit in tegenstelling tot wat in de Stentor werd gezegd. Als
uitvaartverzorgers zijn wij degenen die met bewoners van Zwolle in gesprek zijn op het
moment dat er een overlijden plaatsvindt. Wij informeren over de mogelijkheden
betreffende de uitvaart en daarnaast leggen en onderhouden wij de contacten met die
uitvaartdienstverleners waar de familie voor kiest. Vanuit ons werk zijn wij dus zeer goed op
de hoogte van de behoeften van de inwoners van Zwolle op het gebied van uitvaarten. Het is
voor ons dan ook schokkend dat er in de hele besluitvorming rondom een tweede
crematorium naar de mening van de inwoners van Zwolle in onze ogen niet gevraagd is.
Voor alle duidelijkheid; wij willen de komst van een tweede crematorium niet ter discussie
stellen. Waar het ons wel om gaat is de locatie, een toevoeging aan de bestaande
mogelijkheden op Afscheids- en Gedenkpark Zwolle. Vanuit onze dagelijkse ervaringen met
families die afscheid moeten nemen van een dierbare is het volgens ons geen goed idee om
een tweede crematorium op die locatie te vestigen. Los van dat wij van de behoefte aan een
tweede crematorium weinig gemerkt hebben, zal het zeer waarschijnlijk van grote invloed
zijn op de dagelijkse praktijk in het Afscheids- en Gedenkpark. Wij kunnen niet anders dan
vaststellen dat de onderlinge samenwerking tussen de huidige dienstverleners erg goed is,
waardoor de dienstverlening op een hoog niveau staat. Wij als uitvaartondernemers zijn
meer dan tevreden over de huidige situatie en de geleverde diensten en dat horen we ook
van de families in wiens opdracht wij handelen.
De kans is erg groot dat een tweede crematorium op deze locatie de optimale situatie en
dienstverlening zal verstoren in het nadeel van Zwolse nabestaanden. Er is helemaal geen

behoefte aan samenwerking van de huidige dienstverleners met deze nieuwe partij. Vanuit
concurrentie zal de harmonie bijna zeker worden verstoord, wat van invloed zal zijn op de
dienstverlening naar families. En dat is in een pijnlijke situatie waarin mensen afscheid
moeten nemen van een dierbare absoluut niet wenselijk.
Een tweede crematorium op het Afscheids- en Gedenkpark voegt weinig nieuws toe aan de
mogelijkheden van bewoners. Een meer natuurlijker begraafplaats zou dat zeker wel doen.
Bovendien gaat de bouw van het crematorium ten koste van de natuur op het prachtige
park. Wat in onze ogen ook niet wenselijk is.
Ook zijn wij als ondernemers benieuwd naar het behoefteonderzoek naar een tweede
crematorium dat gedaan zou zijn. Wij zijn zeer benieuwd naar de uitkomsten van dit
onderzoek, daar wij geen van allen hierover benaderd zijn input te geven. Graag ontvangen
wij een afschrift van dit onderzoek.
Wij zouden het zeer op prijs stellen als wij op korte termijn alle stukken die met dit dossier
te maken hebben ontvangen. Daarnaast willen wij in een persoonlijk gesprek met een
afvaardiging van de Zwolse uitvaartondernemers en de betrokken wethouder onze
standpunten nogmaals uiteen zetten en het verdere verloop van de procedure bespreken.
Wij wachten uw reactie met belangstelling af.
Hartelijke groet,

Els Staal
Marjanne Staal Uitvaartverzorging
Tel. 06 – 508 31 405
Onderstaande uitvaartondernemers/verzorgers hebben zich in principe accoord verklaard
met het standpunt van de brief. Echter gezien het hele korte tijdsbestek is het niet haalbaar
iedereen accoord te vragen voor de letterlijk inhoud van deze brief.
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