Bundel van de Raadsplein Info/debat TaKzaal van 11 juni 2018
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Opening en Mededelingen (19.30 – 19.40 uur)
Vaststelling van de agenda
Informatieronde
Crematorium Kranenburg (19.40 – 21.00 uur)
Op 28 mei 2018 heeft de raad op verzoek van de fracties van GroenLinks en ChristenUnie besloten het
onderwerp ‘Crematorium Kranenburg’ te agenderen voor een informatieronde. Aanleiding hiervoor is het
voornemen van een ondernemer om een tweede crematorium te starten op de locatie Kranenburg. De raad
is middels een informatienota op de hoogte gebracht over het doorlopen proces tot nu toe en het vervolg.
Voor het gebied Kranenburg is in 2003 een masterplan vastgesteld door de raad, met daarin de kaders voor
de ontwikkelingen van het gebied tot +/- 2040. De informatieronde moet de raad helpen om te kunnen
beoordelen of de komst van een tweede crematorium in lijn is met het masterplan. Daarnaast wil de raad
kunnen beoordelen of de gevolgde lijn van communiceren door de gemeente in deze context de juiste is
geweest.
Voor deze informatieronde worden de huidige ondernemers op de locatie Kranenburg, uitvaartbegeleiders
en de ondernemer die hier een tweede crematorium wil starten, uitgenodigd.
Voor technische en feitelijke informatie: Auke Sipma (2439) A.Sipma@zwolle.nl.
Informatienota Crematorium Kranenburg
1. Vereniging Begraafplaats Bergklooster- voornemen vestiging tweede crematorium
1b. brief aan wethouder- voornemen vestiging tweede crematorium
2. Uitvaartcentrum Kranenburg- tweede crematorium
2a. brief wethouder Zwolle (21 maart 2018)
2b. brief Vereniging Bergklooster (11 april 2018)
3. Uitvaartcentrum Kranenburg- Afscheids- en Gedenkpark Zwolle
3a. Vergelijking bestemmingsplannen
4. Uitvaartondernemers gevestigd in Zwolle- voornemen tot ontwikkeling van een tweede crematorium
4a. aanvulling brief uitvaartondernemers inzake tweede crematorium
5. Meander Uitvaartbegeleiding- brief aan college inzake tweede crematorium waar ten onrechte mijn
bedrijfsnaam onder staat
5-3 Agenderingsverzoek GL- informatienota crematorium Kranenburg
Presentatie Respectrum Crematoria Zwolle 11 juni 2018 def
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Sluiting (21.00 uur)

3 Crematorium Kranenburg (19.40 – 21.00 uur)
1 Informatienota Crematorium Kranenburg
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Voorstel: Informatienota Crematorium Kranenburg
Bijlage: 1. Vereniging Begraafplaats Bergklooster- voornemen
vestiging tweede crematorium
Bijlage: 1b. brief aan wethouder- voornemen vestiging tweede
crematorium
Bijlage: 2. Uitvaartcentrum Kranenburg- tweede crematorium
Bijlage: 2a. brief wethouder Zwolle (21 maart 2018)
Bijlage: 2b. brief Vereniging Bergklooster (11 april 2018)
Bijlage: 3. Uitvaartcentrum Kranenburg- Afscheids- en Gedenkpark
Zwolle
Bijlage: 3a. Vergelijking bestemmingsplannen
Bijlage: 4. Uitvaartondernemers gevestigd in Zwolle- voornemen tot
ontwikkeling van een tweede crematorium
Bijlage: 4a. aanvulling brief uitvaartondernemers inzake tweede
crematorium
Bijlage: 5. Meander Uitvaartbegeleiding- brief aan college inzake
tweede crematorium waar ten onrechte mijn bedrijfsnaam onder staat
Bijlage: 5-3 Agenderingsverzoek GL- informatienota crematorium
Kranenburg
Bijlage: Presentatie Respectrum Crematoria Zwolle 11 juni 2018 def

Voorgesteld besluit raad
kennis te nemen van:
Het doorlopen proces en het vervolg rondom de mogelijke vestiging van een tweede
crematorium op de locatie Kranenburg.

Voorstel
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voorstel
Informatienota voor de raad
Datum

20 april 2018

Onderwerp
Versienummer

Crematorium Kranenburg
V.2

Portefeuillehouder

M. van Willigen

Informant
Afdeling
Telefoon
Email
Bijlagen

A. Sipma en P.A. Eysbach
ZWFLB en Vastgoed / OW
038 498 2439
A.Sipma@zwolle.nl / P.Eysbach@zwolle.nl
geen

Wij stellen u voor kennis te nemen van:
Het doorlopen proces en het vervolg rondom de mogelijke vestiging van een tweede crematorium op
de locatie Kranenburg.
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voorstel

Datum

20 april 2018

Inleiding
Respectrum Crematoria BV heeft het verzoek ingediend om op de locatie Kranenburg (een
gemeentelijk perceel) grond aan te kopen en een crematorium te vestigen. Respectrum heeft de
ambitie om duurzame, kleine, maar volwaardige crematoria te openen in Nederland en Duitsland en
heeft reeds crematoria gerealiseerd in Hardenberg, Eelerwolde en Dokkum. Gedacht wordt aan een
klein crematorium voor ca 500 tot 600 crematies per jaar. Het gebouw zal dan een grootte krijgen
tussen de 1000m2 en 2500m2. Respectrum wil het restant van de kavel openbaar toegankelijk laten
zijn en verder is er sprake van een landschappelijke inpassing van diverse vormen van asbestemming.
Vestiging van een nieuw crematorium betekent dat er op het ‘afscheidspark Zwolle’ twee crematoria
gevestigd zullen zijn. Het bestaande crematorium maakt onderdeel uit van de Facultatieve Groep en
Monuta. Betreffende gronden zijn door de gemeente in erfpacht uitgegeven.
Wij willen helder en transparant zijn over de gemeentelijke rol in het proces rond de mogelijke komst
van een tweede crematorium. Via deze informatienota informeren wij u over het gelopen proces, de
stand van zaken en het mogelijke vervolg.
Doorlopen proces
Respectrum is in 2016 bij de gemeente gekomen met een zoekvraag voor een locatie. Er volgden een
aantal gesprekken waarin zowel gemeente als ook Respectrum mogelijke locaties hebben
aangedragen. Dit leidde uiteindelijk tot een focus op Kranenburg (maart 2017). De reden van de
voorkeur voor Kranenburg was met name omdat het bestemmingsplan al een begraafplaats
bestemming heeft en omdat andere locaties door de gemeente niet haalbaar werden geacht.
De gronden bij Kranenburg zijn in eigendom bij de gemeente. Vandaar dat ook nagedacht moet
worden over een mogelijke gronduitgifte. De paragraaf Grondbeleid heeft als uitgangspunt situationeel
grondbeleid. De gemeente zal, afhankelijk van de situatie en context, telkens moeten bezien welke
manier van handelen het beste past bij de opgave. In de zogenaamde menukaart grondbeleid zijn de
verschillende smaken grondbeleid weergegeven. Voordeel van een meer faciliterende houding van de
gemeente is dat veel minder (financieel) risico gelopen wordt. Maar misschien nog wel het
belangrijkste: er wordt ruimte geboden voor particulier initiatief. In andere gevallen is actief grondbeleid
meer voor de hand liggend, bijvoorbeeld als de gemeente een grondpositie heeft en de gemeente
vanwege de maatschappelijke opgaven invloed wil uitoefenen op de ontwikkeling.
Om te onderzoeken of het initiatief van Respectrum haalbaar is hebben Respectrum en de gemeente
Zwolle een intentieovereenkomst gesloten. Deze overeenkomst bindt partijen om te onderzoeken of
het door initiatiefnemer gewenste initiatief mogelijk is. De initiatiefnemer moet daarvoor een aantal
onderzoeken doen, waaronder bijvoorbeeld externe veiligheid, verkeer en haalbaarheid. Bij de invulling
van de kavel zal de landschappelijke inpassing moeten aansluiten op de ideeën uit het Masterplan
Kranenburg. Dit Masterplan is een visie op het gebied dat is opgesteld in nauwe samenwerking met
huidige aanwezige ondernemers. Deze visie was al afgerond toen de tweede ondernemer zich
aandiende.
Daarnaast gaan partijen in gesprek of overeenstemming bereikt kan worden over de voorwaarden van
een gronduitgifte en of dit past binnen geldende wet –en regelgeving. Dit betreft onder meer de 1 op 1
gunning. Gedurende de looptijd van de intentieovereenkomst heeft de initiatiefnemer exclusiviteit voor
het betreffende perceel grond – de gemeente kan niet met derden in gesprek over uitgifte. Aan het
einde van de intentieovereenkomst zal een go/ of no-go volgen, waarbij duidelijk wordt of de
onderzoeken en de gesprekken hebben geleid tot overeenstemming tussen partijen en of de
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voorstel

Datum

20 april 2018

grondverkoop daadwerkelijk plaats kan vinden. Het sluiten van een intentieovereenkomst voorafgaand
aan een (mogelijke) verkoop van gronden is een proces dat bij gronduitgifte vaker wordt toegepast.
Communicatie
Wat betreft de communicatie is het volgende afgesproken met Respectrum:
In eerste instantie zullen de partijen op de begraafplaats Kranenburg zoals het uitvaartcentrum
(Monuta en Yarden) en het crematorium op de hoogte gebracht moeten worden van de plannen.
Daarna zal goed met de omgeving (o.a. omwonenden, sportverenigingen) gecommuniceerd moeten
worden. Het verzoek tot 1 op 1 gunning en de daaraan gekoppelde verzoek om eerst een
reserveringsovereenkomst te sluiten voordat de andere partijen op Kranenburg, maakt dat er uitermate
zorgvuldig gecommuniceerd moet worden. We vragen Respectrum om de regie van
communicatieproces voor haar rekening te nemen en waar nodig/gewenst dit met de gemeente te
bespreken.
De gemeente is in het communicatieproces enkel actief als facilitator. De gemeente stelt zich op als
toepasser van de regels en dienstverlener. Zo worden de rollen zuiver gehouden. Dit hoort zich ook te
vertalen in de manier waarop de doelgroepen benaderd worden. De gemeente informeert over het
proces van toetsen en vergunningen. De initiatiefnemers over de inhoud en vorm van hun plannen. De
initiatiefnemers zijn dus zélf het gezicht van hun project en zijn dan ook zelf ‘in de lead’ waar het gaat
over de presentatie van hun plannen. Dat betekent bijvoorbeeld concreet dat de initiatiefnemers op hún
titel inloopbijeenkomsten organiseren. Hier kan de gemeente bij aansluiten voor informatie over het
proces en eventueel een rol spelen in het faciliteren van deze bijeenkomsten.
Stand van zaken en vervolg
Aan het einde van de intentieovereenkomst zal een go/ of no go volgen, waarbij duidelijk wordt of de
onderzoeken en de gesprekken hebben geleid tot overeenstemming tussen partijen over het
bouwplan. Er zal kritisch getoetst worden of het bouwplan voldoet aan de inpassingseisen en
uitgangspunten uit het huidige Masterplan. Dan zal ook worden besloten of de grondverkoop aan
Respectrum plaats kan vinden.
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 er een aanvraag volgt die niet binnen het bestemmingsplan past zal de aanvraag aan uw raad
worden voorgelegd.

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris
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besluit

Jaargang
Kenmerk

44286

Onderwerp

Crematorium Kranenburg (19.40 – 21.00 uur)

De raad van de gemeente Zwolle;

Gelezen het voorstel van burgemeesters en wethouders, d.d.

besluit:

Aldus besloten in de openbare vergadering van 11 juni 2018,

de voorzitter,

de griffier,

besluit
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1 1. Vereniging Begraafplaats Bergklooster- voornemen vestiging tweede crematorium

Van: Begraafplaats Bergklooster - Info [mailto:info@bergklooster.nl]
Verzonden: woensdag 18 april 2018 9:53
Aan: Raadsgriffie
Onderwerp: Voornemen vestiging tweede crematorium

Geacht raadslid,
De Vereniging Begraafplaats Bergklooster heeft met enige verbijstering kennis genomen van het
voornemen van het college van Burgemeester en wethouders om in het Kraneburg gebied een
tweede crematorium te vestigen.
Dit werd onlangs medegedeeld zonder enig overleg of afstemming met alle betrokken partijen die
zich in dit gebied al decennia lang sterk maken voor optimale uitvaartvoorzieningen en
dienstverlening voor de Zwollenaren.
Gisteren werd in een overleg met dhr Jan Schippers, Gemeente Zwolle, nog eens bevestigd dat de
plannen al in een zeer ver gevorderd stadium zijn.
Graag vraag ik uw aandacht voor de brief van Bergklooster die al eerder naar wethouder van
Willigen is verstuurd.
Met vriendelijke groet, Bert Pierik
Ver. Begraafplaats Bergklooster
Secr./Penm. B. Pierik
Bergkloosterweg 92, 8034 PS Zwolle
Tel. 038-4532281
info@bergklooster.nl

www.bergklooster.nl

1 1b. brief aan wethouder- voornemen vestiging tweede crematorium

VERENIGING
BEGRAAFPLAATS BERGKLOOSTER

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

VERENIGING
BEGRAAFPLAATS BERGKLOOSTER

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
info@bergklooster.nl www.bergklooster.nl

1 2. Uitvaartcentrum Kranenburg- tweede crematorium

Afscheids- en Gedenkpark Zwolle (Kranenburg)
P/a Kranenburgweg 3
8024 AC Zwolle

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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Afscheids- en Gedenkpark Zwolle (Kranenburg)
P/a Kranenburgweg 3
8024 AC Zwolle

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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Afscheids- en Gedenkpark Zwolle (Kranenburg)
P/a Kranenburgweg 3
8024 AC Zwolle

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

3

1 2a. brief wethouder Zwolle (21 maart 2018)

Afscheids- en Gedenkpark Kranenburg
P.a. Kranenburgweg 3
8024 AC Zwolle
Gemeente Zwolle
T.a.v. Wethouder M.W.J. van Willigen
Postbus 10007
8000 GA Zwolle
Zwolle, 21 maart 2018
Geachte heer Van Willigen,
Allereerst nogmaals hartelijk dank dat wij vorige week (dd 15 maart 2018) de mogelijkheid hebben
gekregen om onze plannen voor Kranenburg en het onderzoek van bureau YAG persoonlijk aan u te
mogen presenteren en toe te lichten.
U begrijpt dat wij verheugd zijn dat u er positief tegenover staat om van Kranenburg een
multifunctioneel afscheids- en gedenkpark te maken. Voor de inwoners van Zwolle is dat van grote
waarde. Immers, Kranenburg is voor heel veel mensen al vele jaren een vertrouwde omgeving waar met
zorg en respect wordt omgegaan met onze overleden dierbaren én waar een brede keuze centraal staat.
Van begraven tot cremeren, van strooivelden tot bovengronds begraven, van urnentuinen tot
columbarium en van een speciaal Islamitisch deel tot zelfs een van de weinige Chinese begraafplaatsen
in ons land. De mogelijke uitbreiding met een centraal gemeenteloket én een vernieuwend horeca
concept passen hier dan ook naadloos.
Met het plan om Kranenburg uit te breiden met een natuurbegraafplaats (de eerste van Overijssel)
zetten wij niet alleen vol in op groen en duurzaamheid, maar biedt Zwolle haar inwoners met het
begraven in de natuur opnieuw meer keuze. Binnen het huidige – reeds lang bestaande – crematorium
bestaat voldoende capaciteit om ook in de toekomst een uitmuntende dienstverlening te kunnen
garanderen. De mogelijkheid om ook urnengraven in de natuur te creëren is van grote toegevoegde
waarde.
Vanuit de jarenlange ervaringen van zowel het uitvaartcentrum als het crematorium en de plezierig
samenwerking met de gemeente weten wij dat zorgvuldigheid primair is. Niet voor niets is er dan ook
uitgebreid onderzoek gedaan door YAG, inclusief uiteraard diverse interviews (met bewoners) om de
meningen te peilen.
Het behoud van de natuur, duurzaamheid en de eigen identiteit van Kranenburg zijn uitgangspunten die
we moeten koesteren. Niet alleen als voormalig landgoed en uitgestrekt natuurgebied, maar ook als
vertrouwde plek voor afscheid en gedenken. In 1933 werd het landgoed in gebruik genomen als
begraafplaats. Door de landschappelijke aanleg, de prachtige ligging, maar ook door de bijzondere
vogels, bloemen, planten en bomen, is het voor veel mensen ook een prachtig park om te wandelen en
in alle rust te genieten van de natuur.
In het kader van de plannen en de ontwikkelingen zouden wij graag een nieuwe afspraak met u maken.
Onze insteek daarbij is dat een nauwe samenwerking met de gemeente onmisbaar is. Wij kijken met veel
belangstelling uit naar uw reactie.
Zoals u zult begrijpen, zijn wij voornemens om onze plannen verder openbaar te maken.
Met vriendelijke groet,
namens Afscheids- en Gedenkpark Kranenburg

Wilma Voortman (woordvoerder projectgroep)

1 2b. brief Vereniging Bergklooster (11 april 2018)

VERENIGING
BEGRAAFPLAATS BERGKLOOSTER

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

VERENIGING
BEGRAAFPLAATS BERGKLOOSTER

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
info@bergklooster.nl www.bergklooster.nl

1 3. Uitvaartcentrum Kranenburg- Afscheids- en Gedenkpark Zwolle

From:
To:
Subject:
Date:
Attachments:

Info Uitvaartcentrum Kranenburg
Raadsgriffie
Afscheids- en Gedenkpark Zwolle
woensdag 2 mei 2018 15:59:06
Vergelijking bestemmingsplannen.pdf

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

1 3a. Vergelijking bestemmingsplannen

Bestemmingsplan Kranenburg (2007)

Bestemmingsplan Berkum (2018)

Artikel 6 Maatschappelijke doeleinden begraafplaats MB
6.1 Bestemmingsomschrijving
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;
met daaraan ondergeschikt:
g. wegen en paden;
h. parkeervoorzieningen;
i. voorzieningen ten behoeve van beeldende kunst;
j. geluidwerende voorzieningen;
k. openbare nutsvoorzieningen;
l. infrastructurele voorzieningen;
m. groenvoorzieningen;
n. water;
met de daarbij behorende:
o. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

Artikel 16 Maatschappelijk - Begraafplaats
16.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Maatschappelijk - Begraafplaats' aangewezen gronden zijn
bestemd voor:
a. begraafplaatsen;
b. een uitvaartcentrum;
c. crematoria;
d. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de
landschapswaarden van de gronden;
e. gebouwen ten behoeve van begraafplaatsen, een uitvaartcentrum
en een crematorium;
f. bedrijfswoningen;
g. bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen;
met daaraan ondergeschikt:
h. wegen en paden;
i. parkeervoorzieningen;
j. voorzieningen ten behoeve van beeldende kunst;
k. geluidwerende voorzieningen;
l. openbare nutsvoorzieningen;
m. infrastructurele voorzieningen;
n. groenvoorzieningen;
o. water;
met de daarbij behorende:
p. overige bouwwerken.

1 4. Uitvaartondernemers gevestigd in Zwolle- voornemen tot ontwikkeling van een tweede crematorium

Aan:

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle
en de leden van de Gemeenteraad
t.a.v. de Raadsgriffie
Postbus 10007
8000 GA Zwolle
raadsgriffie@zwolle.nl

Van
: Uitvaartondernemers gevestigd in Zwolle
Betreft : Voornemen tot ontwikkeling van een tweede crematorium
in het Afscheids- en Gedenkpark Zwolle
Datum : 23 mei 2018
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.
Marjanne Staal Uitvaartzorging; Marjanne Staal
Monuta; Elise Weda
Uitvaartbegeleiding Freda Gaasbeek; Freda Gaasbeek
Arabesque Uitvaartverzorging; Ton Lans
Meander Uitvaartbegeleiding; Ariënne Kenter
Stap voor Stap Uitvaartbegeleiding; Wilma Bouwmeester
Uitvaartzorg Rietje van Voorst; Rietje van Voorst
Wils Klok Uitvaartzorg; Wils Klok
Kameleon Uitvaartzorg; Marloes Damman

1 4a. aanvulling brief uitvaartondernemers inzake tweede crematorium

From:
To:
Subject:
Date:

Els Staal
Raadsgriffie
aanvulling brief uitvaartondernemers inzake tweede crematorium
maandag 28 mei 2018 7:43:28

Goeiemorgen Maaike,
Als aanvulling op mijn mail van afgelopen vrijdag wil ik laten weten dat Meander
Uitvaartbegeleiding zich niet kan vinden in de door mij opgestelde brief.
Hartelijke groet,
Els Staal
Tel. 06 – 508 31 405

Marjanne Staal Uitvaartverzorging
Koperslagerstraat 99
8043 EM Zwolle
T. 06 – 109 669 39
www.marjannestaal.nl

1 5. Meander Uitvaartbegeleiding- brief aan college inzake tweede crematorium waar ten onrechte mijn bedrijfsnaam onder staat

Marjanne Staal Uitvaartverzorging
t.a.v. Els Staal

Zwolle, 26 mei 2018

Beste Els, beste collega’s,

Met belangstelling heb ik de brief aan het College van B&W Zwolle d.d. 23 mei gelezen. Verbazing
maakte mij tijdens het lezen hiervan meester.
Met name de vierde alinea, die begint met ‘de kans is erg groot….’ vind ik zeer bijzonder. In eerdere
alinea’s van de brief wordt een warm pleidooi gehouden voor de belangen van inwoners van Zwolle,
maar in de vierde alinea lees ik dat ‘de huidige dienstverleners geen behoefte hebben aan
samenwerking met deze nieuwe partij’ en dat daardoor de dienstverlening achteruit zal gaan. Lees ik
het nou goed dat wij uit onwil de belangen van de bewoners van Zwolle op het spel gaan zetten?
Ik begrijp heel goed dat het altijd vervelend is als er een concurrent bij komt maar in de eerste plaats
is het onze concurrent niet en in de tweede plaats is het normaal gesproken (en bijna altijd) zo dat
dienstverlening van concurrentie juist beter wordt. Het verbaast me dat wij dit tegengeluid als
uitvaartondernemers maken. Deden we dat ook toen er vele nieuwe uitvaartbegeleiders bij kwamen
in Zwolle de laatste jaren? Was er uit onderzoek gebleken dat daar behoefte aan was? Begrijp me
goed: ik had in dat geval ook laten weten dat ik dat raar zou vinden want mijn standpunt blijft dat
concurrentie juist leidt tot hogere kwaliteit van alle betrokkenen, ook als ik er zelf ‘last’ van heb. Een
ieder moet uitgaan van zijn of haar eigen kracht in plaats van af te geven op de nieuwkomer.
Het is inderdaad niet wenselijk dat ‘mensen in de pijnlijke situatie waarin zij afscheid moeten nemen’
last hebben van ondernemers die om welke reden dan ook alvast hebben besloten niet samen te
werken met een nieuwkomer in de branche.
Ook ik ben tevreden over de dienstverlening van crematorium Kranenburg maar tegelijk merk ik wel
dat nabestaanden op piekmomenten weinig keuzemogelijkheden hebben qua dag en tijdstip. Hoe
dan ook: ik sta er niet achter om nu alvast stemming te gaan maken via de Stentor. Ook de brief naar
het College gaat mij te ver. Vooral omdat er voor mijn gevoel vreemde argumenten op tafel worden
gelegd.
Met vriendelijke groeten,
Meander Uitvaartbegeleiding

Brenda Siebrand-Koper
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1 5-3 Agenderingsverzoek GL- informatienota crematorium Kranenburg

voorstellen

Agenderingsverzoek Informatienota

Indienende fractie:

GroenLinks en ChristenUnie

Naam woordvoerder:

Remko de Paus en Jacob Raap

Verzoek om agendering van de Informatienota:

Crematorium Kranenburg

Deze Informatienota staat op de lijst van

28 mei 2018 (5.a.8)

ingekomen stukken d.d.:
Verzoek om agendering in de:
Informatieronde
Debatronde
Aanleiding tot agenderen:

Het voornemen van een ondernemer om een
tweede crematorium te starten op de locatie
Kranenburg roept vragen op bij de bestaande
partijen op deze locatie. Zij hebben namelijk
samen met de gemeente een visie en
masterplan voor het gebied opgesteld, dat
door de raad op 27 oktober 2003 is
vastgesteld als kader voor de ontwikkeling
van de begraafplaats Kranenburg tot +- 2040.
Op basis van dit masterplan is door de
bestaande partijen geïnvesteerd in
gezamenlijke infrastructuur en onderlinge
samenwerking.

Beoogd effect van agenderen:

1. Bepalen of de komst van een tweede
crematorium in lijn is met het masterplan,
naar het oordeel van de partners die werken
op basis van het masterplan en de nieuwe
ondernemer - dit vooruitlopend op de ter visie
gelegde bestemmingsplanwijziging.
2. Beoordelen of de gevolgde lijn van
communiceren door gemeente in deze
context de juiste is en of hierop een
aanpassing gewenst is.

Voor de Informatieronde moeten de volgende

Huidige ondernemers op het afscheids- en

betrokkenen worden uitgenodigd:

gedenkpark Kranenburg, uitvaartbegeleiders

2

voorstellen

Datum

11 mei 2010
en de nieuwe ondernemer Respectrum.

Voor de Debatronde moet de debatvraag zijn:

n.v.t.

2/2

1 Presentatie Respectrum Crematoria Zwolle 11 juni 2018 def

Respectrum Crematoria:
klantwaardige projecten
Directie
Respectrum Crematoria
11 juni 2018

VISIE
•Concept Klantwaardigheid©
*
*
*
*
*
*

persoonlijk en klantgericht
accommodatie in natuurlijke omgeving
goed bereikbaar
geen tijdbeperking (standaard 2 uur)
gemeenten trots op voorziening
duurzaamheid

MISSIE
• Een samenwerkende groep crematoria met
regionale wortels in de samenleving:
* 8 tot 10 in Nederland en
* 3 tot 5 in Duitsland
* efficiënte samenwerking op gebied van
- administratie, ict, financiën,
- inkoop, planning/bezetting

RC is anders
• verdienmodel o.b.v. één tarief;
• alle tijd en aandacht;
• lokaal ondernemerschap;
• snel handelen;
• onafhankelijk / zelfstandig;
• voorkant kleinschalig / achterkant grootschalig.

Realisatie
Nederland:
Hardenberg 2016
Dokkum
2017
Eelderwolde 2018
Planning: Steenwijk en Zwolle 2019

Duitsland:
Planning: Neuss en Lingen 2019

RC – aanpak Zwolle
• onderzoek markt door marktonderzoeksbureau;
aantallen crematies; huidige situatie
crematoria; situatie uitvaartzorg;
•uitkomst: kansen voor 2e crematorium door
grote aantallen/piekdrukte/klachten..
• gesprek met gemeente;
vraag naar constructieve houding !?
• zoektocht locaties;
Met locale makelaar ruim 10 locaties bezocht en
onderzocht

RC – aanpak Zwolle
• keuze locatie Kranenburg;
Wikken en wegen over voor- en nadelen ook in vgl met
alle andere locaties:
bekend, goed bereikbaar, infrastructuur goed,
bestemming , buren

• intentie-ovk met gemeente;
• (evt) gesprek met lokale ondernemer(s); helaas
niet bereid tot overleg ….
• inloopavond : lage opkomst maar buren/burgers
positief

RC – aanpak Zwolle
• Kranenburg; welke lokale ondernemers:
Crematorium bv: joint venture van Facultatieve
Groep en Monuta;
UC bv: joint venture van Monuta en Yarden;
Uitvaartzorgbedrijven: Monuta, Yarden,
Arabesque, Meander, Staal en vele anderen;
Begraafplaatsen: Kranenburg en Bergklooster

Ontwikkeling aantal crematies Zwolle e/o
per gemeente
Dalfsen
Hattem
Heerde
Kampen
Oldebroek
Olst-Wijhe
Raalte
Zwartewaterland
Zwolle
Staphorst
totaal
Werkelijk uitgevoerd

2010
86
41
64
112
57
15
138
46
421
3
984
984

2011
95
45
65
126
57
13
153
41
442
4
1040
1032

2012
89
51
70
141
58
16
155
54
434
3
1071
1070

2013
113
53
70
140
58
19
162
49
474
4
1141
1131

2014
113
54
82
152
62
21
160
61
474
4
1183
1195

2015
117
59
85
164
69
24
114
58
513
5
1206
1208

2016
111
56
91
174
83
23
88
60
493
5
1185
1106

2020
154
72
114
210
87
28
130
83
643
13
1533

2030
195
92
145
268
110
36
193
105
819
24
1988

2040
230
109
170
315
129
42
162
124
962
38
2281

2050
238
113
176
327
134
44
168
129
998
52
2377

Dank voor uw aandacht

