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Raadsvergadering d.d. 12 juli 2011 agendapunt 16 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 21 juni 2011 
 
Onderwerp:          Uitbreiding begraafplaats De Duinen te Eelde  
Portefeuillehouder:   Dhr. H.H. Assies 
Behandelend ambtenaar: Mevr. M. Teekens 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 959 
E-mail adres:   m.teekens@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:                  Een krediet beschikbaar stellen van € 496.490,16 voor de uitbreiding 
                                              van de begraafplaats De Duinen te Eelde 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   
-   Toelichting voor het inrichtingsplan bij de uitbreiding (ter inzage) 
 

TOELICHTING 

Inleiding 

Op basis van de capaciteitsberekening die Genius Loci heeft gedaan voor onze begraafplaatsen zal de 
begraafplaats de Duinen in Eelde/Paterswolde naar verwachting volledig uitgegeven zijn in 2011.  
 
Daarbij is ook genoemd dat begraafplaats de Eswal in Vries ook binnen afzienbare tijd uitgebreid zou 
moeten worden. Echter gaat de uitgifte van graven hier minder snel dan verwacht. De schatting is dan 
ook dat de begraafplaats de Eswal nog voldoende capaciteit heeft tot ca. 2020. 
 
Voor begraafplaats ‘de Duinen’ is in September 2009 een krediet verstrekt om de uitbreiding voor te 
bereiden. Afgelopen jaar zijn die voorbereidingen gedaan welke bestaan uit:  

- Bodemonderzoek en hydrologisch onderzoek 
- Verkennend archeologisch onderzoek 
- Het ontwerp voor de uitbreiding  
- Overeenstemming over de plannen met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) 
- Opstellen van een drainageplan 
- Een calculatie van de kosten voor de aanleg 

 
Bij de calculatie is berekend dat de aanleg van het totale plan ca. € 694.792,34 kost.  
 
Daarom is er gekeken naar de minimale capaciteit die nodig zal zijn om de begraafplaats (met ruimen in 
de toekomst) voor onbepaalde tijd te kunnen gebruiken.  
Daarbij wordt een deel van het ontwerp uitgevoerd en worden er op voorhand minder urnen 
voorgefinancierd en de urnenmuur die uit twee delen staat zal eerst voor de helft gerealiseerd worden. 
Daarvoor is er een bedrag nodig van € 496.490,16.  
 
Op termijn zal dan het tweede deel van de urnenmuur gerealiseerd worden en het resterende deel van de 
urnengraven. Dan zal opnieuw krediet aangevraagd worden voor de aanleg. 
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Vervolgprocedure 

Na het beschikbaar stellen van het krediet zal er communicatie traject uitgevoerd waarbij de met name in 
overleg met de omwonenden, de begrafenisvereniging Eelde en de uitvaartverzorgende organisaties het 
plan uitgevoerd zal worden. De aanbesteding zal via een openbare procedure plaats vinden. 
 

Financiële consequenties 

De kosten voor de aanleg van komt in totaal op € 496.490,16 (bijlage 5) 

(In de aanleg is een fasering aangebracht. Bij de aanleg worden niet direct alle urnen gerealiseerd. Dat 
zorgt er voor dat over een aantal jaren opnieuw krediet aangevraagd zal worden voor het aanleggen van 
deel 2 van de urnenmuur en de resterende urnengraven.) 
 
Spreiding over programma 10 en programma 11: 
De financiën moeten komen uit programma ‘begraven’ (programma 11) en ‘openbaar groen’ (programma 
10). Daarvan wordt € 99.515,00 toegekend aan programma 10 en € 396.975,16  aan programma 11. 
Programma 11 is inclusief BTW. 
 
 
Afschrijvingstermijn: 
De kosten die op programma 10 komen moeten in één keer gedekt worden.  
De kosten die op programma 11 komen worden normaliter afgeschreven in 20 jaar. Wij stellen voor om 
de raad voor te stellen de termijn te verlengen naar 40 jaar . Dat bedrag moet worden opgebracht door de 
leges. 
 
Dekking:  
Vanuit de Argi 2012 is een dekking van € 100.000,00 toegekend. Hiervan worden de kosten van 
programma 10 gedekt. 
 
Om het bedrag van programma 11 te dekken is er een kapitaallast nodig van € 27.788,00 per jaar. 
In 2014 en in 2015 vallen er kapitaallasten vrij op programma 11 begraven.  
In 2015 is er dan in totaal ca. € 10.000  aan kapitaallasten per jaar vrij. Deze ruimte kan ingezet worden 
voor een deel van de dekking voor de uitbreiding van de Duinen. 
Voorstel is om dat te behouden voor programma 11. Dan resteert vanaf 2015 nog een kapitaallast van € 
17.788,00. 
 
Leges:  
De kosten van de uitbreiding hebben een verhoging van de leges als gevolg. 
Uitgaande van een gemiddelde (berekend over de laatste 5 jaar) zijn er ca. 80 begravingen per jaar en 20 
urnen. De leges zullen dan verhoogd moeten worden met € 277,88 per graf en urn.  
 

Adviezen 

Advies van derden: 

• Tijdens het ontwerpproces is mevr. T. Veldhuis van het Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed 
betrokken geweest. Het RCE is erg positief over het ontwerp en heeft een advies uitgeschreven 
in een brief welke bijgevoegd is als bijlage. 

• Met behulp van bodem- en hydrologische onderzoeken heeft Arcadis een drainageplan opgesteld 
die de juiste drooglegging van de uitbreiding garandeerd.  



 

 3 

Bij het verkennende archeologische onderzoek is er niks ‘boven gekomen’. De conclusie is dat 
het gebied niet behoudenswaardig wordt geacht. 

• IVN Eelde/ Paterswolde is betrokken geweest en heeft ons adviezen meegegeven bij het 
beplantingsplan voor het ontwerp. Dit om een relatie te leggen met de naastliggende vlindertuin 
van het IVN. 

Advies van afdelingen: 

Het ontwerp is tot stand gekomen in samenwerking met de volgende teams/ afdelingen: 
• Groen 
• Wijkbeheer en beheerder begraafplaats Eelde 
• OBT 
• B&P 
• Infra/ verkeer en vervoer 

 

Gevraagd besluit 

Een krediet beschikbaar stellen van € 496.490,16 voor de uitbreiding van de begraafplaats De Duinen te 
Eelde. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
 
 
F.A. van Zuilen,     burgemeester 
 
 
 
mr. J.P.J. van Muijen,              secretaris  


