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Uitbreiding begraafplaats Nieuwkoop

Het college van burgemeester Ã wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
1. Vanwege een toename van het aantal crematies op de begraafplaatsen Nieuwkoop
en Ter Aar een urnentuin aan te leggen;
2. Een krediet beschikbaar te stellen van C 170.500,- voor de uitbreiding van de
begraafplaats in Nieuwkoop en de realisatie van urnentuinen op de algemene
begraafplaatsen Nieuwkoop en Ter Aar;
3. De jaarlijkse lasten die gemoeid zijn met de investering te dekken door verhoging
van de tarieven voor de grafrechten;
4. De verhoging van de tarieven mee te nemen bij de vaststelling van de
legesverordening 2016.
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Toelichting
Probleemstelling
In 2008 is onderzoek gedaan naar de capaciteit van de algemene begraafplaatsen in de
gemeente. Toen is vastgesteld dat op een deel van deze begraafplaatsen binnen een
aantal jaren een probleem ontstaat met de begraafcapaciteit en dat het noodzakelijk is
maatregelen te treffen. Vanaf dit jaar doet een capaciteitstekort zich voor op de
begraafplaats in Nieu wkoop.
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Inleiding
In de afgelopen twee jaren hebben wij u diverse oplossingsvarianten aangeboden met als
doel de capaciteit van de begraafplaatsen te vergroten. Uiteindelijk heeft uw raad op 21
mei dit jaar besloten tot "een beperkte uitbreiding van de algemene begraafplaats in
Nieuwkoop met grondgraven".
De gekozen oplossingsrichting omvat het realiseren van 61 dubbeldiepe grondgraven.
Vanwege de bodemgesteldheid en de beperkte ruimte wordt gebruik gemaakt van
onderheide betonnen keerwanden. Tevens worden de dit jaar te ruimen grafvakken
opgehoogd, waardoor deze 65 graven weer dubbeldiep kunnen worden gebruikt. Met de
uitbreiding is er voor de komende 35 tot 30 jaar voldoende capaciteit om in de
begraafbehoefte van de kern Nieuwkoop te voorzien.
De oplossingsrichting is door in de afgelopen maanden verder uitgewerkt. Daarbij is veel
aandacht besteed aan het meest risicovolle onderdelen van de uitbreiding, de
grondophoging aan de zijde van de Gemeentevaart en het aanpassen van de
padenstructuur van het op te hogen bestaande deel van de begraafplaats.
Het is de bedoeling om de werkzaamheden aansluitend aan de ruiming van de algemene
graven, in september dit jaar, uit te voeren. Met de werkzaamheden is naar schatting zes
weken gemoeid. Hierbij is rekening gehouden met momenten waarop de
werkzaamheden moeten worden stilgelegd vanwege een uitvaart.
De aan- en afvoer van materialen zal plaatsvinden zowel via het Reghthuysplein als over
het water.
Met dit voorstel vragen wij u het benodigde budget beschikbaar te stellen voor de
realisatie van de uitbreiding en een besluit te nemen over de dekking van de jaarlijkse
lasten die voortvloeien uit de uitbreiding.
Tevens stellen wij u voor een beperkt budget beschikbaar te stellen voor de aanleg van
twee urnentuinen op de begraafplaatsen Nieuwkoop en Ter Aar. Wij vinden het wenselijk
wat meer variatie te bieden aan asbestemmingen. Hierover is overigens niet eerder een
besluit genomen.
Kader I Eerdere besluiten
Op 21 mei heeft uw de notitie "Uitbreiding capaciteit algemene begraafplaatsen
Nieuwkoop, Tweede uitwerking oplossingsrichtingen" behandeld en gekozen voor een
beperkte uitbreiding van de begraafplaats in Nieuwkoop.
Beoogd effect
Voldoende begraafcapaciteit in de gemeente Nieuwkoop voor langere termijn tegen
aanvaardbare kosten.
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Voorgestelde besluiten I Argumenten:
Vanwege een toename van het aantal crematies op de begraafplaatsen
Ter Aar een urnentuin aan te leggen

Nieuwkoop en

In de in mei door uw raad behandelde notitie, is de beg raaf be hoefte herberekend
vanwege een toename van het aantal crematies. Er is uitgegaan dat 60 7o van de
inwoners kiezen voor cremeren boven begraven.
Een toename van cremeren vraagt ook om meer voorzieningen op begraafplaatsen voor
asbestemmingen en een ruimere keuze aan mogelijkheden. Op dit moment zijn op alle
algemene begraafplaatsen columbaria aanwezig. Wij stellen voor op de begraafplaatsen
in Nieuwkoop en Ter Aar een urnentuin aan te leggen. Een urnentuin kan eenvoudig
worden aangelegd op delen die niet zijn te gebruiken als grondgraven (Nieuwkoop) of
delen van de begraafplaats die slechts enkeldiep zijn te gebruiken (Ter Aar). Een
urnengraf bestaat uit een ingegraven betonnen of kunststof container met deksel, waarin
één of meer asbussen kunnen worden geplaatst. Hierboven kan een gedenksteen
worden geplaatst. Wij stellen voor voorlopig uit te gaan van een beperkt aantal van in
totaal 40 urnengraven.
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Een krediet beschikbaar te stellen van é" 170.500,- voor de uitbreiding van de
begraafplaats in Nieuwkoop en de realisatie van urnentuinen op de algemene
begraafplaatsen Nieuwkoop en Ter Aar.
Het krediet omvat de investeringen die noodzakelijk zijn voor de uitbreiding van de
algemene begraafplaats in Nieuwkoop met 61 grondgraven en het ophogen van 65
geruimde algemene graven en de eenmalige kosten voor de aanleg van urnentuinen op
de begraafplaatsen Nieuwkoop en Ter Aar.
De jaarlijkse lasten die gemoeid zijn met de investering te dekken door verhoging van de
tarieven voor de grafrechten;
In de notitie "Uitbreiding capaciteit algemene begraafplaatsen Nieuwkoop, Tweede
uitwerking oplossingsrichtingen", zijn wij er van uitgegaan dat de jaarlijkse lasten die
gemoeid zijn met de investering voor de uitbreiding van de begraafcapaciteit én de
structurele lasten die voortvloeien uit de uitbreiding (onderhoud en pacht), volledig
worden gedekt door de baten uit de grafrechten. Hierbij moeten de kosten voor de
realisatie van de urnentuinen worden betrokken
De verhoging van de tarieven mee te nemen bij de vaststelling van de legesverordening
2016.
De uitbreiding van de begraafplaats Nieuwkoop en de aanleg van de urnentuinen vindt
nog plaats in 2015. Dat betekent dat de kapitaallasten en de extra pacht- en
onderhoudskosten al in 2016 ten laste komen de begroting. Om de kosten te dekken
moeten de tarieven m.i.v. januari 2016 worden verhoogd.
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