
 

Raadsvergadering d.d. 13 oktober 2009 agendapunt 8 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 8 september 2009 
 
Onderwerp:   Uitbreiding begraafplaatsen  
 
Portefeuillehouder:   H.H. Assies 
Behandelend ambtenaar: J.B. Soppe 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 958 
E-mail adres:   j.soppe@tynaarlo.nl 

Gevraagd besluit:    
       1. Voor de voorbereiding van de uitbreiding van de begraafplaats De Duinen in     
           Eelde/ Paterswolde een krediet beschikbaar te stellen van € 58.550,- 
       2. Het college op te dragen om in 2010 een plan te presenteren met betrekking tot het zeker      
           stellen van het begraven in de drie kernen in de gemeente 
 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)  
-   Brochure uitgevoerde behoefte- en capaciteitsbepaling (ter inzage) 
 

TOELICHTING 

Inleiding 

De prognose voor de drie huidige begraafplaatsen ontwikkelt zich als volgt: 
• Zuidlaren 

De meest in gebruik zijnde begraafplaats de Walakker in Zuidlaren is in 2007 uitgebreid. Deze 
uitbreiding is halverwege 2008 in gebruik genomen. De uitbreiding beidt ruimte aan 542 graven, 
een kleine 300 urnengraven en 174 urnennissen. In het afgelopen jaar zijn er 22 graven op het 
nieuwe deel uitgegeven. Als deze trend zich voorzet is er nog voor de komende 25 jaar ruimte 
om op de begraafplaats de Walakker te begraven. 
  

• Vries 
Voor de Eswal is de verwachting dat deze begraafplaats anders dan uit het onderzoek van 
Genius Loci naar voren komt pas in 2020 volledig is uitgegeven. In de afgelopen twee jaar zijn 
hier slechts 28 nieuwe graven uitgegeven, dit voldoet ook aan de verwachtingen. Op dit moment 
zijn er nog circa 300 graven beschikbaar, met de huidige uitgifte snelheid zou er nog voldoende 
ruimte zijn voor een periode van circa 10 jaar.  
De uitgifte van urnengraven op de Eswal ligt echter boven de prognose. De verwachting is dat in 
de periode van 10 jaar een deel van de beschikbare grafruimte gebruikt moet gaan worden voor 
urnengraven. Dit heeft dan zijn invloed op de beschikbaarheid van uit te geven graven.  
 
 
 
 
 
 



 

 
• Eelde 

Op basis van de capaciteitsberekening van Genius Loci zal de begraafplaats de Duinen in 
Eelde/Paterswolde volledig uitgegeven zijn in 2011. In deze berekening wordt nog uitgegaan van 
een beschikbare capaciteit van 237 graven, in de afgelopen jaar zijn er 43 graven uitgegeven. Op 
basis van de uitlegger zijn er nog circa 144 graven beschikbaar. De uitgifte verloopt dus 
ongeveer volgens de trend zoals deze door Genius Loci aangegeven is. 
 

 
Ad Voorstel 1 
Gelet op bovenstaande prognose is het nu noodzakelijk om in de loop van de komende jaren zal de 
begraafplaats de Duinen in Eelde/Paterswolde volledig bezet zijn. Volgens de capaciteitsberekening van 
Genius Loci zal dit in 2011 zijn (zie bijlage 3: Begraafbehoefte en capaciteit). Bij de begraafplaats is nog de 
mogelijkheid tot uitbreiden voor een periode van circa 40 jaar. De uitbreiding van de begraafplaats de 
Walakker in Zuidlaren in 2007 is gebaseerd op eenzelfde termijn. 
 
Op basis van dit gegeven is het noodzakelijk om nu te starten met de voorbereiding van de uitbreiding 
van de begraafplaats. 
 
Planopzet: 
De uitbreiding is voorzien ten noordoosten van de begraafplaats de Duinen (zie bijlage 1: Plattegrond 
uitbreidingsgebied begraafplaats de Duinen) en voorziet in;  
• Het gebruiksklaar maken van het gebied aan de noordoostzijde van de bestaande begraafplaats, 

waarbij van circa 66 begravingen per jaar voor een periode van circa 40 jaar wordt uitgegaan;  
• Het gebruiksklaar maken van een urnengraftuin met een capaciteit van 250 keldertjes;  
• Verder wordt in het ontwerp meegenomen;  

1. kindergraven (3 à 4 begravingen per jaar),   
2. strooiveld,  
3. mogelijke aanleg van een urnenmuur.  

• Structureren van het totale gebied door o.a. aanleg nieuw straatwerk, asfaltering, verlichting, 
bebording, watertappunten, zitplaatsen, rooien oude beplanting, nieuwe beplantingen 
(bomen/hagen). 

 
Hierbij is uitgegaan van het huidig aantal begravingen en bijzettingen zoals deze is berekend volgens de 
capaciteitsbehoefte van Genius Loci (bijlage 3: Begraafbehoefte en capaciteit). De uitbreiding voorziet 
hiermee in een behoefte van circa 40 jaar. 
 
Ad voorstel 2 
Om voor de toekomst ook duurzaam te kunnen blijven begraven is het noodzakelijk om in deze periode 
na te gaan denken hoe zonder verdere uitbreidingen het begraven in de drie kernen zeker te stellen. 
Voorgesteld wordt dan ook om hiervoor in 2010 een plan op te stellen.    

Vervolgprocedure 

1. Beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet; 
2. Maken van een uitbreidingsplan; 
3. Eind 2009 planvorming ter besluitvorming voorleggen en aanvraag van uitvoeringskrediet; 
4. Beschikbaar stellen uitvoeringskrediet; 
5. Uitvoering werkzaamheden uitbreiding in 2010 
 



 

Financiële consequenties 

Beschrijving  Kosten  BTW  Incid./Struc. 
Voorbereidingskosten € 50.000,00 € 8.550,00 i  

De totale kosten bedragen dan: 
Incidenteel: € 50.000,00 € 9.750,00 
Structureel: € 0,00 € 0,00 

 
 
Naast de voorbereidingskosten zal ook rekening gehouden moeten worden met de uitvoeringskosten 
voor de feitelijke aanleg van de uitbreiding. Hiervoor zal in een apart college en raadsvoorstel een 
uitvoeringskrediet worden aangevraagd. Hierin zal een exploitatieopzet worden opgenomen voor de 
dekking van de totale kosten van beide kredieten. Omdat in maart 2009 besloten is om het programma 
begraven kostendekkend te maken worden deze kosten in het tarief verrekend. De kosten van het 
voorbereidingskrediet zullen vooralsnog geactiveerd worden. Zodat er begonnen kan worden met de 
planvoorbereiding. 
 
Omdat de BTW niet compensabel is voor de uitvoering van deze werkzaamheden is een 
voorbereidingskrediet van € 58.550 (incl. BTW) nodig.  

Adviezen 

 
Gevraagd besluit   
  

       1.   Voor de voorbereiding van de uitbreiding van de begraafplaats De Duinen in     
             Eelde/ Paterswolde een krediet beschikbaar te stellen van € 58.550,- 
       2.   Het college op te dragen om in 2010 een plan te presenteren met betrekking tot het zeker                           
             stellen van het begraven in de drie kernen in de gemeente 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F.A. van Zuilen,     burgemeester 
 
 
drs. M.G.J. Nijhuis-Quanjel,  secretaris a.i. 


