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SAMENVATTING
Het team Burgerzaken is verantwoordelijk voor het beheer en de dienstverlening op de
begraafplaats in Leiderdorp. Het beheer en de dienstverlening zijn erop gericht de
inwoners van Leiderdorp een begraafplaats te bieden die karakteristiek is en voldoet in
de behoefte om te begraven, te verstrooien en plechtigheden te houden.
Voor u ligt het beheerplan van de Begraafplaats in Leiderdorp. De begraafplaats betreft
de algemene begraafplaats gelegen aan de Hoogmadeseweg. Vanuit de behoefte om een
meerjarenperspectief te hebben op het beheer en de dienstverlening is een beheerplan
2020 – 2030 opgesteld. Dit plan is gebaseerd op onderhoudsniveau A, geeft inzicht in de
financiële kosten en baten voor de aankomende jaren en bijbehorende financiële
mutaties.
Voor het opstellen van het beheerplan zijn interne en externe beleidsontwikkelingen
vertaald naar de te verwachte operationele en financiële consequenties in een
meerjarenperspectief. De onderhoudsactiviteiten vinden plaats binnen het thema schoon,
heel en veilig. Daarnaast moet de begraafplaats ook voldoen aan de behoefte van
inwoners van Leiderdorp om in de eigen gemeente te kunnen worden begraven.
Naast de vakinhoudelijk manier van beheren zijn er ook andere principes die gehanteerd
worden in Leiderdorp. Dit zijn de volgende principes:
-

Inwoner centraal
Integraal en samenhangend
Resultaatgericht
Kwaliteitsgericht
Gebiedsgericht

Voor de begraafplaats betekent dit dat de bezoeker en in het bijzonder de nabestaanden
centraal staan. Dit houdt een servicegerichte benadering met gevoel voor de omstandigheden in. Het voorstel is om een groep “vrienden van de begraafplaats Leiderdorp”
op te richten. Deze groep kan als klankbordgroep dienen om de kwaliteit van beheer en
dienstverlening te verbeteren zodat deze aansluit bij de maatschappelijke ontwikkelingen
in Leiderdorp.
De trends in het begraven zouden bij ongewijzigd beleid leiden tot inkomstendaling
omdat er minder begraven wordt en meer gecremeerd. Om dit te voorkomen wordt
voorgesteld om investeringen te doen die leiden tot een ander gebruik van de
begraafplaats en aula. De verwachting is de verwachte daling in inkomsten op te kunnen
vangen. Er wordt voorgesteld de aula aantrekkelijker te maken voor intieme
plechtigheden met een bijzonder karakter. Daarnaast is het voorstel het bestaande
strooiveld en urnengraven aantrekkelijker te maken en de mogelijkheden om te kunnen
verstrooien uit te breiden (b.v. verstrooituin of bos). In de begroting en
exploitatieberekening is het effect op de opbrengsten en de kosten van de investering
opgenomen.
Het blijkt dat Leiderdorp in de regio aan de bovenkant zit met haar tarieven. Dit heeft
voornamelijk betrekking op de algemene graven. Wat ook blijkt is dat er soms grote
verschillen zijn tussen de tarieven per gemeente voor dezelfde dienst. Nader onderzoek
en ervaringen in het land laten zien dat er veel verschillen zijn in de wijze waarop

Beheerplan Begraafplaats 2020-2029
Gemeente Leiderdorp, Team Burgerzaken

27-11-2018
Bladzijde 3

tarieven tot stand komen en hoe kostprijzen berekend worden. Het advies is om de
tarieven niet te verhogen en te handhaven op het huidige peil.
In het beheerplan is het onderhoud en de middelen voor duurzame instandhouding
doorgerekend met landelijke normen en de tarieven die in Leiderdorp gehanteerd worden
voor de arbeid. De conclusie is dat de begraafplaats binnen de bestaande middelen op
niveau A is te onderhouden. De kwaliteit is tijdens de planperiode gemonitord op
kwaliteit en de werkelijkheid is dat de begraafplaats grotendeels al op dit niveau ligt.
Voorstel is om de parkeerplaats bij de entree ook op niveau A te gaan onderhouden. Dit
is als zodanig in de beheerbegroting al meegenomen. De beschikbare middelen in de
begroting voor de uitvoering zijn toereikend om het gewenste beheer en onderhoud te
dekken.
De nieuwe begrotingsregels conform de BBV inclusief toerekening overhead en de
verwachte verandering in de btw-regeling zorgen ervoor dat er een beperkte
dekkingsgraad. Momenteel vindt er afdracht plaats om een onderhoudsvoorziening op te
bouwen. Het voorstel is om dit niet te doen omdat de opbrengsten op de lange termijn
constant zullen blijven. De opgebouwde voorziening minus de reeds betrokken
onttrekkingen valt eenmalig vrij. De reden om de voorziening te laten vervallen komt
vanuit de reële verwachting dat overlijden van mensen een constante is in het leven.
Hier vanuit gaande kan met de huidige tarieven en de reëel verwachte opbrengsten een
dekkingsgraad van ca. 78% gerealiseerd worden.
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1.

INLEIDING

1.1. Aanleiding beheerplan begraafplaats
Voor u ligt het beheerplan van de Begraafplaats in Leiderdorp. De begraafplaats betreft
de algemene begraafplaats gelegen aan de Hoogmadeseweg. Vanuit de behoefte om een
meerjarenperspectief te hebben op het beheer en de dienstverlening is een beheerplan
2020 – 2030 opgesteld. Dit plan is gebaseerd op onderhoudsniveau A, geeft inzicht in de
financiële kosten en baten voor de aankomende jaren en bijbehorende financiële
mutaties.

1.2. Doelstelling
Het beheerplan geeft aan met welke visie, welke operationele doelen worden nagestreefd
en op welke wijze hier invulling aan wordt gegeven.

1.3. Werkwijze opstellen beheerplan
Voor het opstellen van het beheerplan zijn interne en externe beleidsontwikkelingen
vertaald naar de te verwachte operationele en financiële consequenties in een
meerjarenperspectief.
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2.

BELEID EN REGELGEVING

2.1. Juridisch kader
2.1.1 Wet op de lijkbezorging
De Wet op de lijkbezorging (Wlb) bevat voorschriften en aanwijzingen over de wijze
waarop de lijkbezorging kan en moet plaatsvinden. Onder meer zijn regels gesteld over
lijkschouwing en identificatie, de voorwaarden waaraan begraving of crematie moet
voldoen en de termijn waarbinnen begraving of crematie moet plaatsvinden. Door middel
van een wetswijziging is geregeld dat die termijn per 1 januari 2010 maximaal zes
werkdagen bedraagt (artikel 16 Wlb).
In de Wlb is ook vastgelegd dat als niemand maatregelen neemt om de lijkbezorging te
realiseren, de burgemeester daarvoor verantwoordelijk is en dat de daaraan verbonden
kosten voor rekening van de gemeente komen. Omdat in de Wlb maar weinig is geregeld
moet de gemeente zelf invulling geven aan het werkproces rondom de lijkbezorging. De
gemeente zal daarbij onder meer moeten bepalen welke inspanningen worden verricht
om nabestaanden op te sporen, op welke wijze de uitvaart wordt gerealiseerd, in
hoeverre de gemeente maatregelen neemt om de bezittingen van de overledene te
beheren en de belangen van nabestaanden te behartigen. Daarover is niets geregeld in
de Wlb en moet eigen beleid worden gevoerd.
Het uitgangspunt van de Wlb is dat de lijkbezorging primair geen taak van de overheid
is, maar een zaak van burgers, die zorg dragen voor elkaar. In de eerste plaats zijn de
nabestaanden verantwoordelijk voor de uitvaart, hoewel de wetgever erkent dat dit soms
ook van vrienden, niet gehuwde partners etc. mag worden verwacht. Om die reden is er
nadrukkelijk niet voor gekozen om een specifieke persoon aan te wijzen, die
aansprakelijk en verantwoordelijk is voor de lijkbezorging. Evenmin is bepaald wie de
meest aangewezen nabestaande zou zijn om de uitvaart te regelen.
Pas als werkelijk niemand in de lijkbezorging voorziet, moet de burgemeester daarvoor
zorg dragen. Uitgangspunt van de Wlb is dat deze wet primair bedoeld is om de
lijkbezorging te regelen van mensen zonder nabestaanden. Zijn er wel nabestaanden,
dan moet nagegaan worden of deze bereid zijn opdracht te geven voor de lijkbezorging.
Is dat niet het geval, dan is de burgemeester verantwoordelijk. De kosten daarvan
komen ten laste van de gemeente, die het wettelijk recht heeft om deze kosten te
verhalen op de nalatenschap en de nabestaanden. Leidend principe van de Wlb is dat de
gemeente in het belang van de volksgezondheid en openbare orde voor de lijkbezorging
zorg draagt en dat nabestaanden de kosten voor hun rekening nemen en deze niet
afwentelen op de belastingbetaler.
De gemeente heeft wel als plicht de akte van overlijden op te maken (burgerlijke stand).
De aangifte van overlijden vindt in de regel door de uitvaartverzorger plaats. De
uitvaartondernemer dient voor de uitvaart ook een schriftelijk ‘verlof tot begraven en
cremeren’ te vragen van de ambtenaar van de burgerlijke stand (artikel 11 Wlb).
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De gemeente Leiderdorp heeft echter sinds vele jaren een eigen begraafplaats en biedt
deze diensten aan haar inwoners. In dit beheerplan en de fingerende gemeentelijke
beheersverordening staat hoe de gemeente hiermee om gaat.
2.1.2 Beheersverordening begraafplaatsen Leiderdorp 1994
De volgende onderdelen, afkomstig uit de beheersverordening, zijn van belang om in dit
beheerplan te vermelden:
1. Eigen graf: een graf, grafkelder daaronder inbegrepen, waarvoor aan een natuurlijk
of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:
- het doen begraven en begraven houden van lijken of overblijfselen daarvan;
- het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;
- het doen verstrooien van as;
2. Algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan eenieder gelegenheid
wordt geboden tot het doen begraven van lijken;
3. Columbarium: een muur, waarvoor voor bepaalde tijd het recht is verkregen tot het
bijzetten en bijgezet houden van asbussen en urnen;
Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de
begraafplaatsen voor het door of vanwege de gemeente verlenen van diensten in
verband met de begraafplaats. De rechten worden geheven van degene op wiens
aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de
bezittingen, werken of inrichtingen gebruikmaakt.
De rechten worden niet geheven voor:
het lichten van een lijk, overblijfselen van een lijk of asbus op rechterlijk gezag;
het begraven van doodgeboren kinderen of van kinderen minder dan 1 jaar oud die
met de overleden moeder in een kist worden begraven;
een graf dat is aangewezen door het college van burgemeester en wethouders als
een oorlogsgraf.
De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij de
verordening behorende Tarieventabel.
Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar
gelijk aan het kalenderjaar.
Met betrekking tot de rechten genoemd in hoofdstuk 4.3 van de Tarieventabel is
het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.
2.1.3 Arbo
De daadwerkelijke uitvoering van de lijkbezorging vindt vrijwel altijd plaats onder
bijzondere omstandigheden voor het personeel. De kaders voor de inzet en de
arbeidsomstandigheden van het personeel zijn bepaald in de Arbeidstijdenwet en de
Arbowet. Voor gemeentelijk personeel geldt de CAR-UWO. De werkgever kan de
ambtenaar daarbij verplichten om zich buiten de voor zijn betrekking vastgestelde
werktijden beschikbaar te houden voor de lijkbezorging als de werkgever dit uit
dienstbelang noodzakelijk vindt.
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2.2. Beleidskader
Het beleidskader voor de begraafplaats van de gemeente Leiderdorp is onder te verdelen
in de beheervisie waaruit het onderhoudsniveau weer is te herleiden.
Het beheer en de dienstverlening zijn erop gericht de inwoners van Leiderdorp een
begraafplaats te bieden die karakteristiek is en voldoet in de behoefte van de
overledenen en nabestaanden om te begraven, te verstrooien en plechtigheden te
houden.
2.2.1. Beheervisie
In 2014 is voor Leiderdorp de beheervisie vastgesteld met betrekking tot het onderhoud
van de kapitaalsgoederen. De begraafplaats neemt een bijzondere plaats in en valt
buiten de beheervisie. Toch zijn onderdelen van de beheervisie ook van toepassing op de
begraafplaats. De onderhoudsactiviteiten vinden plaats binnen het thema schoon, heel en
veilig. Daarnaast moet de begraafplaats ook voldoen aan de behoefte van inwoners van
Leiderdorp om in de eigen gemeente te kunnen worden begraven.
Naast de vakinhoudelijk manier van beheren zijn er ook andere principes die gehanteerd
worden in Leiderdorp. Dit zijn de volgende principes:
-

Inwoner centraal
Integraal en samenhangend
Resultaatgericht
Kwaliteitsgericht
Gebiedsgericht

Wat deze begrippen voor de begraafplaats in de gemeente Leiderdorp inhoudt wordt
hieronder nader toegelicht.
2.2.1.1. Inwoner centraal
In de huidige situatie heeft de inwoner weinig zeggenschap over het beheer binnen de
gemeente. Uiteindelijk bepaalt de gemeente het beheer dat toegepast wordt, maar
probeert de inwoner zo veel mogelijk tegemoetkomen. Terugkoppelingen van de
inwoners komen alleen binnen bij de wijkoverleggen en via klachten (via mail of
telefoon). Voor de begraafplaats betekent dit dat de bezoeker en in het bijzonder de
nabestaanden centraal staan. Dit houdt een servicegerichte benadering met gevoel voor
de omstandigheden in.
2.2.1.2. Integraal en samenhangend.
Alle activiteiten, zowel onderhoud, renovatie, begraven, begeleiden plechtigheden en
ruimen, moeten in samenhang en met gevoel voor de omstandigheden, ethiek gepland
en uitgevoerd worden. dit goed gebeurt ontstaat een integraal beeld van mooie en goed
georganiseerde begraafplaats met een hoge standaard voor service en dienstverlening.
Het team begraafplaats draagt hier zorg voor.
2.2.1.3. Resultaatgericht
Het cyclisch beheer op de begraafplaats van Leiderdorp houdt in dat het zo aangepakt
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wordt dat het er na de werkzaamheden als kwaliteit A uitziet. Dit mag in de loop van de
tijd afzakken richting B kwaliteit, maar voordat dit bereikt wordt moet het weer naar
A/A+ kwaliteit teruggebracht zijn. Voor alle onderdelen op de begraafplaats is dit het
uitgangspunt.
2.2.1.4. Kwaliteitsgericht
De kwaliteitsuitgangspunten, de bijzondere omstandigheden en de grote betrokkenheid
van de medewerkers op de begraafplaats zorgen ervoor dat zowel de fysieke kwaliteit als
de te verlenen service en dienstverlening geborgd wordt.
Daarnaast is het van groot belang dat de service die op kantoor bij burgerzaken verleend
wordt van dezelfde kwaliteit is. Het goed en met gevoel voor de omstandigheden te
woord staan van nabestaanden of andere betrokkenen bij een begrafenis is bepalend
voor de perceptie van kwaliteit. Daarnaast dienen administratie en zakelijke afhandeling
(o.a. registraties, rekeningen, e.d.) in principe foutloos te zijn. Ook hier is betrokkenheid
een belangrijk factor. De huidige graad van dienstverlening voldoet aan dit uitgangspunt.
2.2.1.5. Gebiedsgericht
De begraafplaats is een gemeentelijke voorziening gericht op geheel Leiderdorp. Het is
dus geen gebied op zich maar wel een voorziening voor alle Leiderdorpers. Het is
belangrijk dat de begraafplaats er voor iedereen is en dat de kwaliteit en de waarde is
geborgd als bijzondere plek. De landelijke ontwikkelingen op het gebied van begraven
geven aanleiding om een kwaliteitsimpuls te geven aan de aula en inrichting van het
urnen- en verstrooigedeelte op de begraafplaats.

2.2.2. Kwaliteitsuitgangspunten
De kwaliteituitgangpunten voor het beheer en onderhoud zijn verder uitgewerkt in een
aantal uitvoeringsdocumenten, te weten:
IBOR (wel leidraad voor beheer maar niet vastgesteld door de Raad)
Beheervisie 2014;
De begraafplaats staat aangeduid als een bijzondere voorziening met centrumkwaliteiten. Dit betekent dat het streven er is om de begraafplaats op
(beeld)kwaliteitsniveau A conform de CROW-richtlijnen te beheren.
Dit is in de uitwerking van dit beheerplan als uitgangspunt genomen. Momenteel wordt
dit niveau al nagestreefd en grotendeels behaald.
Naast onderhoudskwaliteit is er ook de kwaliteit van dienstverlening die voor de
begraafplaats een belangrijk kenmerk is.
Voor de dienstverlening op begraafplaatsen geeft de verordening een uitgebreid
voorzieningenpakket gericht op gebruik aula, begraven en asbestemming.
Daarnaast is het belangrijk dat nabestaanden en bezoekers altijd netjes en met gevoel
voor de omstandigheden te woord gestaan worden. Er moet adequaat gehandeld worden
bij vragen en verzoeken met een reactietermijn van maximaal 48 uur.
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Foto: Huidig beeld begraafplaats is onderhoudsniveau A, juli 2018
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3.

BEGRAAFPLAATS IN DE GEMEENTE LEIDERDORP

3.1. Visie
Onze visie op de begraafplaats en het begraven in Leiderdorp is:
“Een aantrekkelijke begraafplaats voor iedereen met een gezond financieel
toekomstperspectief.”
Aan deze visie hebben wij de volgende doelstellingen gekoppeld:
1. Aansluiten op de visie van de programmabegroting 2019-2022
2. Aansluiten op IBOR-beeldkwaliteit;
3. Hanteren reële tarieven die aansluiten op de regiotarieven;
4. Actief aanbieden van alternatieve wijzen van begraven;
5. Zorgen voor een groter gebruik;
6. Zorgen voor voldoende capaciteit (begraven);
7. Betrekken van inwoners;
8. Borgen van een hoge kwaliteit dienstverlening;
Hierna volgt de uitwerking per doelstelling.

3.2. Uitwerking visie per doelstelling
3.2.1. Aansluiten op de visie van de programmabegroting 2019-2022
Onderstaand is een samenvatting weergegeven van de geformuleerde visie zoals
opgenomen in de programmabegroting 2019-2022.
We willen de leefbaarheid in de openbare ruimte vergroten en ergernissen die de
leefbaarheid aantasten aanpakken. Toezicht en handhaving kan bijdragen deze
ergernissen te verkleinen.
Binnen de visie zijn deze twee centrale thema’s, leefbaarheid en veiligheid, belangrijk.
Op de begraafplaats hebben deze centrale thema’s weinig invloed. Het hebben van een
goede begraafvoorziening op een hoog kwaliteitsniveau draagt wel positief bij aan de
beeldvorming over leefbaarheid in Leiderdorp. Daarnaast is bewonersparticipatie een
landelijk thema dat ook in Leiderdorp meer aandacht verdient. Dit thema is voor de
begraafplaats lastiger in te vullen omdat de voorziening geen direct onderdeel is van een
bepaalde woonomgeving maar de gehele gemeenschap dient. Dit vraagt om een andere
aanpak waarbij bewoners sterker betrokken (kunnen) worden bij de begraafplaats.
3.2.2. Aansluiten op IBOR - beeldkwaliteit
De beheervisie is vastgesteld in maart 2014 door de gemeenteraad. In een motie is
gesteld dat de beeldkwaliteit overeenkomstig de beheervisie op niveau B moet zijn, met
een door de Raad opgegeven inspanningsverplichting voor niveau A voor enkele locaties.
Dit wordt ook als uitgangspunt genomen in dit beheerplan.
Het voorstel is om de parkeerplaats bij de begraafplaats op hetzelfde kwaliteitsniveau te
gaan brengen. Deze parkeerplaats bepaalt het aanzien van de entree en de beleving van
de begraafplaats. In de huidige situatie is het parkeerterrein onderdeel van de omgeving
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en wordt op kwaliteit B onderhouden door de andere teams. Het is een relatief kleine
oppervlakte en daarmee zijn de meerkosten beperkt.
3.2.3. Hanteren reële tarieven die aansluiten op regiotarieven
In het verleden was Leiderdorp met haar tarieven een van de laagste in Nederland en nu
de hoogste volgens Monuta. Het doel is om reële tarieven te hanteren die, conform de
richtlijnen, kostendekkend zijn en die in de regio gemiddeld zijn. In onderstaand
overzicht is te zien hoe de tarieven voor begraafplaats Leiderdorp zich verhouden tot de
omliggende gemeenten met een soortgelijke voorziening.
ALGEMEEN GRAF
Kosten
alg.graf

BEGRAAFPLAATS
Termijn
Leiderdorp
Alphen aan den Rijn
Bodegraven
Hillegom
Noordwijk
Voorschoten
Wassenaar
Zaltbommel

10 jaar
€ 989,00
*)
*)
€ 249,00
n.v.t.
*)
€ 163,00
€ 230,00

EIGEN GRAF

Begraafrecht Onderhoud
alg.graf
alg.graf

Kosten eigen Begraafrecht Onderhoud
graf
eig.graf
eig.graf

10 jaar
1.107,00
515,00
965,00
613,00
n.v.t.
€
481,00
€
855,00
€
978,00

€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€

10 jaar
755,00
460,00
340,00
261,00
n.v.t.
€
650,00
€
298,00
€
218,00
€
€
€
€

30 jaar
3.225,00
3.115,00
3.646,00
1.827,00
2.864,00
970,00
5.070,00
2.760,00

€
€
€
€
€
€
€
€

eenmalig
1.107,00
1.040,00
1.447,00
613,00
847,00
751,00
855,00
978,00

30 jaar
3.660,00
3.090,00
1.419,00
1.820,00
n.v.t.
€ 3.600,00
€ 2.040,00
€ 1.314,00
€
€
€
€

*) De gemeente brengt geen huurkosten in rekening: er wordt alleen begraafrecht betaald

Tabel 1: overzicht tarieven in de regio voor begraafplaatsen

Uit de tabel blijkt dat Leiderdorp in de regio aan de bovenkant zit met haar tarieven. Wat
ook blijkt is dat er soms grote verschillen zijn tussen de tarieven per gemeente voor
dezelfde dienst. Nader onderzoek en ervaringen in het land laten zien dat er veel
verschillen zijn in de wijze waarop tarieven tot stand komen en hoe kostprijzen berekend
worden. In dit beheerplan zal een integrale kostprijsbenadering het uitgangpunt zijn.
3.2.4. Actief aanbieden van alternatieve wijzen van begraven
Er zijn veel ontwikkelingen op het gebied van afscheid nemen, herdenken en
lijkbezorging. In het kader van onderstaand overzicht zijn de belangrijkste trends van dit
moment op het gebied van lijkbezorging weergegeven.
De verwachting is dat het aantal begrafenissen in Leiderdorp zal afnemen conform de
landelijke trend. De behoefte groeit naar meer crematies en alternatieve vormen om
afscheid te nemen van de overledene. De kosten voor het beheer van de begraafplaats
zullen ongeveer gelijk blijven. Om deze trend het hoofd te kunnen bieden zal het
“aantrekkelijker” gemaakt moeten worden om alternatieven te bieden. De effecten zullen
bij de bepaling van de tarieven doorberekend moeten worden.
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Trends
•
Toename van het jaarlijks aantal overlijdens, met uitzondering van gebieden met krimp
van het aantal inwoners.
•
Het aantal overlijdens neemt in Nederland in de periode tot 2035-2040 toe als gevolg van
de langere levensduur en de vergrijzing.
•
Toename van het crematiepercentage en daling van het begraafpercentage. Landelijk ligt
het sterftecijfer op ca. 0,91 % per jaar. Lokaal kan dat ca. 1 % zijn bij vergrijzende
bevolking. In 2013 lag het gemiddelde crematiepercentage in Nederland op 61%, terwijl dit
in 2000 nog 48,9% was. De verwachting is dat het crematiepercentage in Nederland zal
doorstijgen tot 70-75%. In grote steden ligt het crematiepercentage meestal hoger dan het
landelijk gemiddelde.
•
Opkomst van natuurbegraafplaatsen. Op natuurbegraafplaatsen wordt – zoals de naam al
zegt – begraven in een natuurlijke omgeving. Deze begraafplaatsen liggen vooral in het
oosten van Nederland. De branchevereniging verwacht dat op den duur 5% van de
overledenen zal kiezen voor natuurbegraven.
•
Door de toename van het aantal crematies en natuurbegraven, loopt het aantal
begrafenissen op bestaande begraafplaatsen terug (zie par 3.2).
•
Meer behoefte aan een persoonlijk afscheid bij de overledene en de nabestaanden. Er is
meer belangstelling voor een persoonlijke invulling van het afscheid. Het afscheid wordt
ook benut om het leven van de overledene te vieren. Daarbij worden vaker (nieuwe)
rituelen ingezet. Deze tendens is de afgelopen 10 jaar duidelijk zichtbaar.

3.2.5. Bereiken van een groter gebruik
Het is belangrijk om trends in het begraven nader te beoordelen om een groter gebruik
van de begraafplaats te bereiken en daarmee de verwachte daling in inkomsten op te
kunnen vangen. Eerste ideeën zijn:
Verhogen gebruik aula voor intieme plechtigheden met een bijzonder karakter en
dit promoten. Hiervoor zal wel de aantrekkelijkheid van de aula moeten verbeteren.
De aula heeft de potentie en uitstraling om aantrekkelijker te worden, waarna deze
actiever en vaker gebruikt kan worden. Momenteel vindt er ca 1x per 2 weken een
plechtigheid plaats in de aula. Het totaal aantal begrafenissen en verstrooiingen is
ca. 130 per jaar. De verwachting is dat over 10 jaar ca 10-20% minder
begravingen plaats zullen vinden. Dit betekent dat het aantal plechtigheden
ongeveer moet verdubbelen om dit op te vangen.
NB. Om de aantrekkelijkheid te verbeteren zijn wel kleine aanpassingen nodig in de
aula (o.a. invalidentoilet, geluidsinstallatie, externe opslag gereedschap, eigentijdse
aankleding).
NB. Toename van het aantal opbaringen in de aula wordt niet verwacht, omdat
Monuta hiervoor een locatie heeft die naast de begraafplaats ligt.
Het bestaande strooiveld en de urnengraven aantrekkelijker maken en de
mogelijkheden om te kunnen verstrooien uitbreiden (b.v. verstrooituin of bos) of
urnen bij te zetten worden nader onderzocht.
Moslims en Joden vragen vanuit hun overtuiging meestal een eeuwigdurend graf.
Leiderdorp zal dit niet toestaan gezien de beperking in ruimte om dit mogelijk te maken.
Het begraven richting het oosten is wel mogelijk. Veel Moslims worden vaak in hun land
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van oorsprong begraven hierdoor is een ander beleid voor Leiderdorp niet nodig.
3.2.6. Zorgen voor voldoende capaciteit (begraven)
Momenteel wordt gewerkt aan het regulier ruimen van de graven. Dit is naar verwachting
ook nodig om aan de capaciteitsvraag te kunnen blijven voldoen. Leiderdorp wil op een
adequate en systematische wijze invulling geven aan de capaciteitsvraag.
De uitbreidingsmogelijkheden in de toekomst zijn beperkt. Een deel naar het oosten is
nog niet uitgebreid vanwege een aanwezige oude boerderij, die op de nominatie staat om
gemeentelijk monument te worden. Dit zou de uitbreiding in de weg staan. Aan de
westzijde is een waterberging of vijver. Dit zou bij uitbreiding aldaar gecompenseerd
moeten worden. Deze mogelijkheden zullen nader onderzocht moeten worden.
In dit beheerplan is een uitwerking gegeven van de benodigde capaciteit voor de
toekomst ten opzichte van de huidige beschikbare capaciteit aan graven. Belangrijk is dat
er een actief ruimingsbeleid gevolgd wordt, volgens een duidelijk tijdschema.
3.2.7. Betrekken van inwoners
De gemeente is zichtbaar, herkenbaar en aanspreekbaar:
op het onderhouden van de openbare ruimte
als opsteller en handhaver van regels.
Daarnaast is de gemeente partner bij ontwikkelingen in het dorp. In wijken en buurten
kunnen inwoners in overleg zelf “kleur en identiteit” geven aan de omgeving en waar
mogelijk zelf invulling geven aan de ruimte. Voor de begraafplaats is dit lastiger in te
vullen en het vraagt om een nadere benadering.
Het voorstel is om een groep “vrienden van de begraafplaats Leiderdorp” op te
richten. Deze groep kan als klankbordgroep dienen om de kwaliteit van beheer en
dienstverlening te verbeteren zodat deze aansluit bij de maatschappelijke ontwikkelingen

in Leiderdorp.

Ook wanneer groot onderhoud, ruimingen of rehabilitatie plaats moet vinden wordt dit in
een integraal project aangepakt en kan deze klankbordgroep een rol spelen.
3.2.8. Borgen van een hoge kwaliteit dienstverlening
Binnen het team Burgerzaken ligt de verantwoordelijkheid voor het beheer en de
exploitatie van de begraafplaats. Zij ontplooit initiatieven om de visie om te zetten in
concrete acties en komt met adviezen om de visie realiteit te maken.
Burgerzaken regelt de registratie en administratie rondom het begraven en onderhoudt
de contacten met betrokkenen en nabestaanden over wensen en mogelijkheden.
Dit vraagt een hoge graad van dienstverlening zonder “fouten”. Het voorstel is om na
ca. 4 weken nabestaanden te vragen een digitale evaluatie inclusief aanbevelingen in te
vullen teneinde de dienstverlening te verbeteren.
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4. NIVEAU VAN BEHEER
Bij het niveau van het beheer staat de Beheervisie 2014 centraal. Voor de begraafplaats
wordt kwaliteitsniveau A nagestreefd en ook behaald. Bij de uitvoering van de
werkzaamheden wordt zoveel als mogelijk praktisch afgestemd met de andere teams. Dit
gaat over de overige werkzaamheden binnen de openbare ruimte. Waar nodig is men
vanuit de andere teams bereid hulp te verlenen. Denk hierbij aan het blad verwijderen,
straatwerk of onderhoud van de begroeide hellingen rondom de begraafplaats, welke in
samenwerking met het team groen beheerd worden.
De CROW onderkend volgens het beeld onderhoudsniveau vijf onderhoudsniveaus. Dit
zijn A+, A, B, C en D. Het kwaliteitsniveau A is het hoogste bereikbare niveau van
netheid en technisch onderhoud binnen de openbare ruimte. Hierbij is dan ook de
grootste inspanning nodig ten opzichte van de andere onderhoudsniveaus B of C,
waardoor ook de kosten relatief hoger liggen. Het niveau D is een niveau dat niet
wenselijk is. In bijlage 3 zijn de belangrijkste van toepassing zijnde CROW-schaalbalken
opgenomen.
Het niveau A+ is de situatie direct na het onderhoud. Dit niveau wordt beschouwd als
niet haalbaar voor een heel gebied, omdat vrij snel de situatie naar een A-niveau vervalt.
Hieronder is een voorbeeld van een schaalbalk uit de hoofdgroep groen gegeven.

Groen-beplanting-bodembedekker-overgroei verharding of het gras
A+

A

B

C

D

De rand van de
verharding of het gras
is volledig zichtbaar.

De rand van de
verharding of het gras
is goed zichtbaar.

De rand van de
verharding of het gras
is redelijk zichtbaar.

De rand van de
verharding of het gras
is nauwelijks zichtbaar.

De rand van de
verharding of het gras
is niet zichtbaar.

gemiddelde lengte
overgoei
0 cm per 100 m1

gemiddelde lengte
overgoei
≤ 5 cm per 100 m1

gemiddelde lengte
overgoei
≤ 10 cm per 100 m1

gemiddelde lengte
overgoei
≤ 25 cm per 100 m1

gemiddelde lengte
overgoei
> 25 cm per 100 m1

Figuur 1: Voorbeeld CROW-schaalbalk beeld kwaliteitsniveau onderhoud.

Naast het cyclische beheer vindt lijkbezorging plaats op de begraafplaats. Naast het
onderhoud dragen de medewerkers van de begraafplaats zorg voor het begeleiden van
de plechtigheden en het begraven alsmede het te woord staan van bezoekers.
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5.

DAGELIJKS ONDERHOUD

Het team Burgerzaken is verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud en de
dienstverlening op de begraafplaats in Leiderdorp. Dagelijks onderhoud gaat over de
verzorgingsgraad, is kort cyclisch en vaak repeterend van aard. Dit betekent dat dit deel
van het beheer in de exploitatiebegroting is opgenomen.
Het uitvoerend team van 2 personen verzorgt al jaren het dagelijks onderhoud en
begeleidt het begraven. Daarnaast vindt er veel dienst- en serviceverlening plaats, vanuit
Burgerzaken, aan betrokkenen om alle zakelijke handelingen en administratieve zaken te
regelen.
Het takenpakket bestaat uit een aantal onderhoudstaken en een aantal begraven- /
dienstverleningstaken. Het team werkt zelfstandig en voert de werkzaamheden volgens
een standaardplanning uit.

5.1. Beheertaken
De taken die op de begraafplaats plaatsvinden voor het beheer en het in standhouden
van de begraafplaats zijn globaal in onder staande tabel op gesomd.
Beheeronderdeel

Beheertaken dagelijks onderhoud

Bomen

Stam- en wortelopschot verwijderen,
boomband verruimen, onkruid
verwijderen, bijmaaien, e.d.

Hagen

Knippen en onkruidbestrijding

Sierbeplanting

Onkruidbestrijding en randsnoei

Bosplantsoen

Onkruidbestrijding en randsnoei

Gazon

Maaien, kanten knippen, herstel

Afvalbakken

Legen en schoonmaken

Kliko’s 240 l

Aan de weg zetten en schoonmaken

Zitbanken

Schoonmaken, reparaties

Informatieborden

Schoonmaken, reparaties

Watertappunten

Onderhoud

Electrapunten

Onderhoud

Elementen- en halfverharding

Onkruidbeheersing, herstel

Open en gesloten verharding

Vegen straatvuil, onkruidbestrijding

Aula

Schoonhouden, ramen lappen, klaarzetten
stoelen e.d.

Divers

Reparaties uitvoeren

5.3. Organisatie van het takenpakket
Er is een compacte organisatie voor de begraafplaats. De huidige bezetting op de
begraafplaats betreft 2 fte. Het uitvoeringsteam is zeer zelfstandig en functioneert als
een team.
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Voor de administratie, registratie en exploitatie wordt vanuit team Burgerzaken ca. 0,5
fte ingezet op de begraafplaats. Dagelijks is er contact over vragen en verzoeken dan wel
het plannen van begrafenissen. De kosten voor deze administratie komen dan op ca.
€ 27.000 per jaar.
Op grond van de urencalculatie (zie hoofdstuk 11) is deze capaciteit toereikend om het
beheer en onderhoud van de begraafplaats uit te voeren, en tevens het begraven uit te
voeren en de plechtigheden te begeleiden. Hierbij is incidenteel ondersteuning van
derden of collega’s meegenomen.
Er is een standaardplanning voor het dagelijks onderhoud op de begraafplaats. Deze
vormt de basis voor het uitvoeren van de maatregelen in de tijd gezien en door het jaar
heen. Er is ook rekening gehouden met het feit dat er dagelijks bezoekers komen op de
begraafplaats die te woord gestaan worden. Het begraven daarentegen is niet te plannen
maar de ervaring leert dat dit goed is in te passen in de dagelijkse planning.
Weersomstandigheden en planning van begrafenissen bepalen uiteindelijk de dagelijkse
werkvolgorde.

Eenheid

Areaal

Onderhoud type

Dagelijks
onderhoud

Berekende kosten dagelijks onderhoud terreininrichting
Vanuit de calculatie voor het beheer en onderhoud van de begraafplaats is een
berekening gemaakt van de gemiddelde jaarlijkse kosten voor het dagelijks onderhoud
van de terreininrichting.

Totaal dagelijks onderhoud
GROEN
VERHARDING
WATER
MEUBILAIR
REINIGING

€ 41.400
106,32
78,11
0
46
304,67

are
are
m1
stuk
are

€ 33.510
€ 1.470
€ 0,00
€ 1.450
€ 4.970

Tabel 2: Overzicht berekende kosten voor dagelijks onderhoud terreininrichting (bron impact®)

Deze bedragen voor de terreininrichting ca. € 41.400 per jaar en is voor de begraafplaats
ook onderdeel van de exploitatie.
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6.

GROOT ONDERHOUD

Lasten van groot onderhoud ontstaan na een langere periode van gebruik van een object
als gevolg van slijtage en/of degradatie. Groot onderhoud is in de regel meerjarig
gepland onderhoud. De maatregelen zijn gericht op levensduurverlenging als gevolg van
slijtage en/of degradatie. Dit onderhoud wordt jaarlijks uitgevoerd op een substantieel
deel van de voorzieningen. Voorbeelden van groot onderhoud zijn:
Snoei en dunning beplantingen en bomen.
Schilderen en herstel meubilair,
Herstraten of uitvullen (on)verharde paden
Gebruikte andere termen voor dezelfde categorie onderhoud:
Preventief onderhoud
Planmatig onderhoud

Totaal
GROEN
VERHARDING
WATER
MEUBILAIR
REINIGING

Groot
onderhoud

Eenheid

Onderhoud type

Areaal

Berekend budget groot onderhoud
Vanuit de calculatie voor het beheer en onderhoud van de begraafplaats is een
berekening gemaakt van de gemiddeld jaarlijkse kosten voor het groot onderhoud.

€ 14.530
106,32 are
78,11 are
0 m1
46 stuk
304,67 are

€ 7.390
€ 4.510
€ 0,00
€ 2.630
€ 0,00

Tabel 3: Overzicht berekende kosten voor structureel groot onderhoud (bron impact®)

Deze bedragen voor de terreinvoorzieningen ca. € 14.530 per jaar en is voor de
begraafplaats ook onderdeel van de exploitatie.
Voor het grootschalig ruimen is ook een groot onderhoudsmaatregel gericht op het
duurzaam in stand en beschikbaar houden van de benodigde begraafcapaciteit. Hiervoor
berekend gemiddeld eenmaal per 4 jaar ca. € 19.900 benodigd. Dit is nu voor 25% als
een jaarlijkse last in de exploitatiebegroting opgenomen.
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7.

VERVANGINGEN

Vervangingen zijn erop gericht voorzieningen te vervangen aan het einde van de
levensduur. Omdat de begraafplaats op zichzelf staat en het een klein areaal is, komt
vervanging neer op incidenteel een voorziening te vervangen. Sinds jaar en dag is dit
daarom onderdeel van de exploitatiebegroting en gezien de status van deze bijzondere
voorziening en daarmee samenhangende werkwijze is het advies dit zo te laten.

Eenheid

Areaal

Onderhoud type

Vervanging

Berekend budget Vervangingen

Vervanging voorzieningen (reservering jaarlijks budget)
GROEN
VERHARDING
WATER
MEUBILAIR
REINIGING

106,32
78,11
0
46
304,67

€ 28.560
are
are
m1
stuk
are

€ 8.790
€ 16.450
€ 0,00
€ 3.320
€ 0,00

Tabel 4: Overzicht berekende reservering voor vervanging (bron impact®)

Voor de begraafplaats is dit geraamd op gemiddeld ca. € 28.560 per jaar.
NB
Een begraafplaats is niet onderhevig aan grote veranderingen en zal langdurig in stand
gehouden moeten worden. Dit gebeurde al jaren zo in Leiderdorp en wordt
gecontinueerd. Het is wel zo dat kosten in het verleden regelmatig via budgetten van
andere teams zijn geboekt. In de begroting van de begraafplaats werden deze kosten wel
voorzien en is een van de oorzaken waarom er bij de jaarafrekening een positief
resultaat was op het onderhoudsbudget. In dit beheerplan zijn alle kosten volledig binnen
de begroting van de begraafplaats gebracht en is daarop te sturen.

Beheerplan Begraafplaats 2020-2029
Gemeente Leiderdorp, Team Burgerzaken

27-11-2018
Bladzijde 19

8.

INSPECTIESYSTEMATIEK

Voor de inspectie van het onderhoudsniveau binnen de openbare ruimte wordt de meet
systematiek van de CROW gebruikt. In de kwaliteitscatalogus CROW 2018 staat een
uitgebreide instructie hoe te meten op kwaliteit in de openbare ruimte.
In 2018 is in de gemeente Leiderdorp voor het eerst een beleidsschouw uitgevoerd. Voor
een beleidsmeting wordt gebruik gemaakt van de systematiek en beeld-schaalbalken die
in de CROW kwaliteitscatalogus zijn opgenomen. In bijlage 3 zijn de belangrijkste
schaalbalken opgenomen die van toepassing zijn op de begraafplaats.

8.1. Schouw en monitoring
Voor het monitoren van de onderhoudskwaliteit in de gehele gemeente worden er
periodiek schouwen uitgevoerd door toezichthouders en jaarlijks door een onafhankelijk
bureau. Er is nu geen specifieke schouw op de begraafplaats. Het is een compacte
voorziening dat gemiddeld op kwaliteitsniveau A wordt onderhouden en kent daarin
weinig marges.
Belangrijke parameter naast de objectieve beeldkwaliteitsmetingen is de subjectieve
beleving van de gebruikers en de behoefte die in de maatschappij bestaat. Deze wordt
tot uitdrukking gebracht in de Leiderdorpse inwonersenquête 2017. In deze enquête is de
beoordeling van de beleving over de begraafplaats niet meegenomen. Hierover is dan
ook geen informatie beschikbaar. De medewerkers krijgen nauwelijks klachten, waardoor
zij de indruk hebben dat de gebruikers tevreden zijn. De eventuele oprichting van
“vrienden van de begraafplaats Leiderdorp” zou hierin een goed klankbord kunnen
vormen.
Evaluaties en eventueel monitoring kunnen uitgevoerd worden met de groep “vrienden
van de begraafplaats Leiderdorp”.
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9.

KWANTITEIT GEÏNSPECTEERD DOMEIN

In de hieronder weer gegeven tabel staan de arealen die op de begraafplaats aanwezig
zijn, ofwel de kwantiteit van het domein. Tevens is dit in een kaart weer gegeven.
Beheeronderdeel

Areaal

Bomen

230 st, waarvan 13 leibomen

Hagen

2950 m2

Sierbeplanting

3350 m2

Bosplantsoen

1600 m2

Gazon

2100 m2

Afvalbakken

9 st

Kliko’s 240 l

14 st

Zitbanken

15 st vaste
22 st losse

Informatieborden

2 st

Watertappunten

7 st

Electrapunten

3 st

Elementen- en halfverharding

3350 m2

Open en gesloten verharding

3700 m2

Aula

1 st

Kaart: plattegrond begraafplaats Leiderdorp (bron: PDOK sept 2018)
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10. KWALITEIT GEÏNSPECTEERD DOMEIN
10.1. Begraafplaats
Objectief gezien moeten de activiteiten van Burgerzaken Leiderdorp tot een
kwaliteitsniveau A leiden volgens de CROW-kwaliteitscatalogus. In juli 2018 heeft er een
zogenaamde beleidsmeting plaatsgevonden (zie beleidsmeting 2018). Hieruit blijkt dat de
begraafplaats voldoet aan de beleidsuitgangspunten. Op onderdelen zijn er kleine
afwijkingen geconstateerd (o.a. meubilair) die wel vragen om bijsturing.

10.2. Service en dienstverlening
Er is een hoge graad van dienstverlening op de begraafplaats. Dit betekent in de praktijk
dat binnen 2 dagen vragen en verzoeken beantwoord moeten zijn. Op de begraafplaats
maar ook aan de telefoon moeten de bezoekers, met gevoel voor de ethiek rondom
begraven, te woord gestaan worden.
10.3. Beleidsmeting 2018
In juli 2018 is een zogenaamde beleidsmeting uitgevoerd conform deze systematiek. De
belangrijkste resultaten hiervan is dat de begraafplaats op niveau A ligt. Sommige
meubilair voldeed niet aan niveau A. Een dissonant is de parkeerplaats bij de entree die
een B/C-kwaliteit had. Zie foto’s onderaan deze bladzijde. Voorstel is om de parkeerplaats ook op niveau A te gaan onderhouden.
Het is de eerste meting in 2018. Het doel van de beleidsmeting is het controleren van de
kwaliteitsafspraken uit het beleid. De resultaten kunnen gebruikt worden als input bij het
bepalen van effectieve maatregelen die de kwaliteit van de begraafplaats verbeteren.

Foto: links parkeerplaats voor begraafplaats tevens entree, rechts pleintje op begraafplaats (juli 2018)
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11. KOSTEN BEGRAVEN
In dit hoofdstuk worden de kosten voor de begraafplaats van het team Burgerzaken
inzichtelijk gemaakt. Het betreft de kosten voor de activiteiten op de begraafplaats en bij
burgerzaken binnen Leiderdorp.
11.1. Uitgangspunten begraven
De volgende taken worden jaarlijks uitgevoerd voor het eigenlijke begraven en de
dienstverlening die daarbij horen:
het op verzoek luiden van de klok tijdens plechtigheden circa 70 keer;
het voorlopen en verzorging bloemen bij circa 100 begrafenissen;
het graven en dichten van circa 80 graven waarvan circa 36 huurgraven;
het incidenteel ruimen van circa 4 graven per jaar en helpen bij grootschalige
ruimingen;
het bijzetten van circa 16 urnen in het columbarium en circa 4 verstrooien as;
het onderhouden van circa 2.100 graven;
het beantwoorden van vragen en aanwijzingen geven aan bezoekers begraafplaats;
de administratie van circa 2.600 afhandelingen;
De begraafplaats biedt ruimte aan:
• 1428 eigen graven (met 3 lagen) op het oude deel en ca. 500 graven (met 3 lagen)
op het nieuwe deel. Momenteel is ca. 80% bezet;
• 160 keldergraven (4 lagen) die als algemeen graf dienen, hiervan is 89% bezet;
• een RK-gedeelte met 73 graven en ca. 50% bezet;
• een columbarium (urnenmuur), een strooiveld en urnengraven.
Per jaar vinden er ca. 100 begrafenissen plaats.
Als we de landelijke trend voor Leiderdorp vertalen betekent dit dat er per jaar ca. 250270 mensen overlijden. Bekend is dat ca. 25% niet in de eigen woonplaats begraven
wordt. Dit betekent dat er maximaal ca. 200 personen die in Leiderdorp overlijden daar
ook begraven willen worden. Waarvan op termijn ca. 55 begravingen (ca. 28%), nu zijn
dat er ca. 65. Een gevolg hiervan is dat er op termijn ca. 145 crematies plaatsvinden,
waarvan er nu ca. 35 (ca. 24%) op de begraafplaats begraven of verstrooid worden.
Het beleid wordt er op gericht om hier een toename in te laten plaatsvinden door
kwaliteitsverbeteringen door te voeren in de service en dienstverlening hiervoor. De
verwachting is dat het reëel is om ca. 35% (45-50 st.) crematies in 5 jaar op de
begraafplaats een plaats te bieden.
De landelijke trend geeft ook aan dat inzetten op meer intieme en persoonlijke
plechtigheden in de aula mogelijk is maar dan moet daar wel specifiek invulling aan
gegeven worden. Dit vraagt een nadere uitwerking. Nu vinden er ca. 10 plechtigheden
plaats per jaar. De verwachting is dat het totaal aantal begrafenissen en crematies op de
begraafplaats tot 105 stuks in 5 jaar tijd zal kunnen stijgen. Het doel is om van ca. 40%
een plechtigheid in de aula te laten plaatsvinden, dus een stijging naar 25 st. over 5 jaar
tot maximaal 40 st. per jaar over 10 jaar.
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11.2. Capaciteit
De maximale duur van een eigen graf met 3 lagen is ca. 60 jr, minimaal 30 jaar. Totaal
2100 eigen graven dit is exclusief de graven op het roomskatholieke deel. De aanname is
dat 30% van de graven eeuwigdurend zijn. Dit betekent dat er nog ca. 1500 graven in
cyclus van ruiming te brengen zijn. Met een gemiddelde gebruiksduur per graf van 35-40
jaar is dat een ruimingscapaciteit van ca. 40 graven per jaar. Behoefte op grond van de
sterftecijfers is ca. 30 graven per jaar, dit betekent dat er in principe voldoende
capaciteit is. Er moet wel een actief en gestructureerd ruimingsbeleid komen, hetgeen
gemiddeld hogere kosten per jaar met zich meebrengt ten opzichte van de huidige
situatie. Dit is verwerkt in de calculatie.
In onderstaand tabelletje is op grond van de trends en voorgestelde acties de verwachte
aantallen voor begraven, verstrooiingen en plechtigheden aangegeven in een periode van
5 jaar.
Uitgangspunten begraven
2019
2020
2021
2022
2023
Areaal
peil 2018
peil 2018
peil 2018
peil 2018
peil 2018
Begraven & begeleiden
65
64
61
59
57
Verstrooiingen
33
35
39
45
48
Plechtigheden
11
13
17
21
25
Totaal begraafactiviteiten
109
112
117
125
130
Tabel 5: Verwachte ontwikkeling aantallen t.b.v. opbrengsten

11.3. Inkomsten
Op basis van de vastgestelde tarieven krijgt de begraafplaats inkomsten. Wanneer de
aantallen van de afgelopen 4 jaar worden gemiddeld, dan zullen de gemiddelde
inkomsten in de volgende tabel worden verkregen. Bijlage 1 laat een gedetailleerd
overzicht van de gemiddelde inkomsten zien over de afgelopen 4 jaar.

Tabel 6: Gemiddelde opbrengsten afgelopen 4 jaar
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11.4. Kosten en exploitatie

Totaal
Dagelijks onderhoud
Begraafplaats Begraven
Begraafplaats Voorlopen begrafenissen en verstrooiingen
Begraafplaats Administratie
Begraafplaats Ruimen graf incidenteel
Begraafplaats Urnenmuur bijzettingen
Begraafplaats Service (te woord staan bezoekers)
Begraafplaats toeslag arbeidstarief gemeente tov markt
Begraafplaatsen Verzekeringen /belastingen, kleine kosten
Begraafplaats functiegebonden vergoedingen
Begraafplaats onderhoud aula
Begraafplaats kleinschalige reparaties en onderhoud gereedschappen
Groot onderhoud graven
Begraafplaats Ruimen grootschalig (jaarlijks budget)

Groot
onderhoud

Onderhoud type

Dagelijks
onderhoud

De kosten zijn opgebouwd uit dagelijks- en grootonderhoudskosten, ruimingskosten,
kosten dienstverlening, reservering vervanging reguliere voorzieningen,
investeringskosten en lasten. De kosten voor Burgerzaken worden vrijwel volledig vanuit
de exploitatie gefinancierd.
Met het rekenmodel Impact-online is een doorrekening gemaakt van de benodigde
middelen voor de begraafplaats o.b.v. het huidig aantal graven, begravingen, service en
dienstverlening en kwaliteitsuitgangspunten.

€ 146.980,00
€ 142.000,00
€ 45.160,00
€ 13.000,00
€ 27.040,00
€
5.470,00
€
990,00
€ 12.380,00
€ 15.760,00
€
5.000,00
€
5.070,00
€
1.480,00
€ 10.890,00
€
€

4.980,00
4.980,00

Tabel 7: Overzicht kosten voor begraven

Uit de doorrekening blijkt dat begroting en calculatie van benodigde middelen niet in
evenwicht zijn. Er is een positieve ruimte van in de inkomsten ten opzichte van de
werkelijke kosten. Deze zal in de loop van de tijd afnemen omdat er meer en structureler
geruimd zal worden. Hierbij moet de kanttekening gemaakt worden dat het gemiddelde
uurtarief dat gehanteerd wordt op het product Burgerzaken nog kostenverhogend werkt.
Er zijn nu ca € 15.760 extra kosten opgenomen voor de uitvoerenden door het
afwijkende uurtarief om de begroting (beschikbare budgetten) te kunnen spiegelen aan
de calculatie in Impact. Deze kosten zijn in bovenstaande tabel onder “kosten begraven”
meegenomen. Een gedetailleerd overzicht van de kosten is opgenomen in bijlage 2.
11.5. Kapitaallasten
De kapitaallasten zijn een uitvloeisel van eerder gedane investeringen in voorzieningen
en de uitbreiding van de begraafplaats en staan anno 2018 voor € 61.028 en zullen
volgens het afschrijvingsregime afnemen tot € 51.075 in 2030.
Voor de toekomst zijn er een aantal investeringen wenselijk (zie hoofdstuk 13). In
hoofdstuk 3 en 11 zijn de trends aangegeven en de wijze waarop er mee wordt
Beheerplan Begraafplaats 2020-2029
Gemeente Leiderdorp, Team Burgerzaken

27-11-2018
Bladzijde 25

omgegaan. Om de dalende trend in het begraven te compenseren wordt het gebruik van
de aula en het gebruik van de urnenvoorziening en het strooiveld gestimuleerd. Dit
betekent verbeteringen in de aantrekkelijkheid en de gebruiksmogelijkheden tijdens
plechtigheden. Daarnaast is een voorziening opgenomen om de aanwezig loods voor
gereedschappen en materiaalopslag te vervangen en de bestaande gravelverharding te
vervangen door asfalt.
De volgende investeringen worden voorgesteld en zijn opgenomen in de exploitatieberekening.

Tabel 8: Overzicht verwachte en gewenste investeringen in begraafplaats
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12. BUDGETTEN
In dit hoofdstuk worden het beschikbare en benodigde budget op een rij gezet. Wanneer
wij die naast elkaar zetten wordt het inzichtelijk wat het verschil is tussen deze twee.
12.1. Beschikbaar budget
In onderstaande tabel zijn de beschikbaar budgetten voor het onderhoud van de
terreininrichting, begraven, service en dienstverlening en administratie van 2018 in een
tabel weer gegeven:

TOTAAL BUDGET

€ 314.260

6272401 Algemene begraafplaats

€ 66.980

6272402 Graven delven en begraven

€ 52.160

6272403 Urnenmuur

€ 6.620

6272404 Onderhoud oude begraafplaats

€ 12.630

6272410 Uitvaartcentrum (aula)

€ 10.310

6296048 Taakveld 7.5 Begraafplaatsen (Uren)

€ 163.560

Tabel 9: Beschikbaar budget 2018 (bron servicepunt 71)

12.2. Benodigd jaarlijks budget
Hieronder is het benodigd budget in een tabel als samenvatting weergegeven. Deze zijn
op basis van de huidige arealen berekend via het Cyber-rekenmodel Impact-online ®,
prijspeil 2019. Hierbij is een onderverdeling van de kosten voor dagelijks onderhoud,
groot onderhoud en vervangen gemaakt. Een uitgeklapte of wel een gedetailleerde tabel
met de onderverdeling van de hoofd beheergroepen is in bijlage 2: Kosten exploitatie
2018 weergegeven.

Totaal
GROEN
VERHARDING
WATER
MEUBILAIR
REINIGING
OVERIG

106
78
0
46
305

are
are
m1
stuk
are

28-11-2018
gemeente Leiderdorp
Kwaliteitsniveau B

Totaal

Vervanging

Groot
onderhoud

Dagelijks
onderhoud

Onderhoud type

Eenheid

Datum:
Project:
Scenario

Areaal

€ : Totaal begraafplaats Leiderdorp

€ 184.000

€ 80.620

€ 28.560

€ 293.000

€ 33.850
€ 1.470
€ 0,00
€ 1.450
€ 4.970
€ 142.000

€ 7.390
€ 4.510
€ 0,00
€ 2.630
€ 0,00
€ 66.090

€ 8.790
€ 16.450
€ 0,00
€ 3.320
€ 0,00
€ 0,00

€ 50.040
€ 22.430
€ 0,00
€ 7.400
€ 4.970
€ 209.000

Tabel 10: Benodigd budget impact online ® prijspeil 2018

Bovenop de berekende kosten staan nog een paar posten in de exploitatiebegroting voor
o.a. belastingen, energie, maar ook nog een kleine voorziening voor extra inhuur om
pieken op te vangen. In het totaal betreft dit ca. € 12.000. Als wij het beschikbare en
benodigde budget naast elkaar zetten zien wij dat voor 2018 in evenwicht is. Dit
betekent dat de begraafplaats binnen het huidige budget beheerd kan worden met de
kwaliteit op niveau A. De volledige tabel is in bijlage 2 opgenomen.
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12.3. Verschil beschikbaar en benodigd budget
De wijze waarop budgetten in de begroting staan stemmen niet 1 op 1 overeen met de
wijze waarop de calculatie is opgebouwd. De calculatie betreft all-in prijzen, dus inclusief
arbeid, materialen en materieel. De exploitatiebegroting kent een andere opbouw. Er is
vastgesteld dat de calculatie past binnen de beschikbare middelen in de begroting. Voor
de toekomst is het van belang de begroting en de calculatie gelijk te schakelen.
In onderstaand overzicht het exploitatieoverzicht op basis van de huidige begroting. De
begrotingsprincipes zijn duidelijk.
•

•

•

•

In de exploitatie is een afdracht aan de voorziening opgenomen van € 104.786
per jaar met als doel de begroting zo in te richten dat er een duurzame
instandhouding plaats kan vinden. Jaarlijks vindt er een vrijval plaats uit de
voorziening tbv het onderhoud. De opbouw van de voorzieningen vindt plaats
totdat afdracht en vrijval met elkaar in evenwicht zijn. De vraag doet zich voor of
de regeling voor de voorziening gehandhaafd moet worden omdat over een aantal
jaren de storting en de onttrekking uit de voorziening in evenwicht zijn.
Gemiddeld genomen is overlijden een constante en bij goed beleid ook zo mee te
nemen in de exploitatie. De voorziening wordt nu 3 jaar opgebouwd en naar rato
onttrokken. Dit betekent een opbouw van 3x 104.786 = € 314.358 en een
opgebouwde onttrekking van € 36.000. Dus een vrijval van € 278.358, deze
vrijval is eenmalig.
DE BBV richtlijnen voor de begroting geven aan dat de btw-kosten meegenomen
moeten worden in de exploitatie. Kanttekening hierbij is dat de btw in voorgaande
jaren werd verrekend binnen het btw-compensatiefonds. Deze komt in de
toekomst naar verwachting te vervallen, het is nog onvoldoende duidelijk of hier
een andere regeling voor komt. De btw heeft alleen betrekking op leveringen en
diensten van derden. In het totaal zal ca. € 31.700 leveringen en diensten derden
betrokken worden. Hierover de btw levert een kostenpost op van € 6.670 op.
Deze is opgenomen in de exploitatieoverzichten.
De besluitvorming van het rijk moet nog plaatsvinden, maar de btw is nu
meegenomen (op voorspraak van servicepunt 71) in het overzicht als een extra
kostenpost.
Verder gelden binnen Leiderdorp een doorbelasting van de overhead aan de
producten. Voor de begraafplaats is dit 1,92% van de totale overheadkosten. Dit
levert een extra belasting op van ca. € 161.500 voor 2019.

Beheerplan Begraafplaats 2020-2029
Gemeente Leiderdorp, Team Burgerzaken

27-11-2018
Bladzijde 28

Grootboek3

Grootboek2
Totaal Loonkosten
Totaal Ov. Materiele kosten
Totaal Kapitaalslasten
Totaal Voorziening*
Totaal Onderhoud

Grootboek
Som van MJB19
€
179.674
€
71.130
€
59.793

Som van MJB20
€
181.600
€
71.130
€
58.218

Som van MJB21
€
183.826
€
71.130
€
57.900

Som van MJB22
€
187.702
€
71.130
€
57.582

Som van MJB23
€
188.062
€
71.130
€
57.582

Totaal Kosten

€
€

1.385 €
311.982 €

1.385 €
312.333 €

1.385 €
314.241 €

1.385 €
317.799 €

1.385
318.159

Totaal Vrijval voorziening*
Totaal Leges begroot
Totaal Opbrengsten

€
€

-413.141 €
-431.141 €

-409.777 €
-433.777 €

-409.777 €
-439.777 €

-409.777 €
-445.777 €

-409.777
-451.777

Saldo basisbegroting Begraafplaats

€

-119.159 €

-121.444 €

-125.536 €

-127.978 €

-133.618

Overhead: 1,92% vd totale overhead

€

161.573 €

163.305 €

165.307 €

168.792 €

169.116

6.670 €

6.670 €

6.670 €

6.670 €

6.670

49.084 €

48.531 €

46.441 €

47.484 €

42.168

90%

90%

90%

90%

BTW (wordt meegerekend ondanks de terugvorderbaarheid)
€
Resultaat (negatief)
Dekking

€

91%

Tabel 11: beschikbaar en benodigd budget en geprognotiseerde opbrengsten (bron begroting Leiderdorp)

De doorbelastingen zorgen ervoor dat er een beperkte kostendekking ontstaat ten
opzichte van de opbrengsten. Dit zou betekenen dat de tarieven sterk zouden moeten
stijgen, hetgeen beleidsmatig geen voorkeur heeft. Er zou nu een berekende
kostendekkendheid van ca. 90%. Dit is op basis van de huidige doorbelastingen in de
begroting, conform de BBV-richtlijnen, btw, overhead, en bij de realisatie van de
geprognotiseerde opbrengsten.
Toekomstige exploitatie
• De verwachting bestaat dat er minder opbrengsten ontstaan omdat het aantal
begravingen zal afnemen. Investeringen in de aula en de faciliteiten voor
verstrooien leiden tot een toename van de inkomsten. Dit is berekend op grond
van de verwachte aantallen (zie paragraaf 11.2).
• Het is niet reëel de tarieven verder te verhogen in relatie tot de begraafplaatsen
in de regio. Het is wel zo dat iedere gemeente op zijn eigen manier kosten
toerekent en daarmee de kostendekkendheid bepaalt.
• Zonder de extra opslagen (overhead en btw) zou de begraafplaats renderen. De
hoogte van opslagen in de kosten en de verrekening van de btw zorgt voor een
berekend exploitatietekort en daarmee een beperktere dekking.
• Het fingerende uurtarief (gemiddeld tarief voor de hele gemeente) is ca. € 51,50.
Het gemiddelde tarief voor een uitvoerende is ca. € 35. Dit verschil belast de
begroting voor de uitvoering zwaarder dan noodzakelijk.
• Het voorstel is om de regeling om een onderhoudsvoorziening op te bouwen op te
heffen en de opbrengsten en kosten in de jaarlijkse exploitatie op te nemen. De
kosten en opbrengsten bij een begraafplaats zijn in het algemeen een constante
omdat overlijden dit ook is. Voor mensen zal lijkbezorging jaarlijks nodig blijven.
Dit is daarom een zekerheid voor de lengte der jaren. De onderhoudsvoorziening
hoeft daarom niet te worden opgebouwd maar jaarlijks in de exploitatie te worden
opgenomen als de opbrengst voor dat jaar.
• In bijlage 2 is ook een overzicht opgenomen van de gecalculeerde uren eigen
dienst. Op jaarbasis zijn dit er ca. 3150, verdeeld over ca. 550 uren administratie
en ca. 2600 uren uitvoering. De overige uren worden ingehuurd van derden,
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In het volgende exploitatieoverzicht staat het resultaat van de doorrekeningen voor een
periode van 5 jaar op basis van de huidige tarievenlijst en de reëel verwachte
opbrengsten. In bijlage 2 is de tabel opgenomen met de doorkijk over 10 jaar.
De berekende kostendekkendheid ligt lager dan de geprognotiseerde dekking in de
begroting en ligt gemiddeld voor de komende 5 jaar op 78%. Bij de reële berekening is
een afname in kostendekking, dit in tegenstelling tot de aanwezige begroting.
D.D> 28-11-2018
Huidige tarieven, prijspeil 2018
Omschrijving
Kosten onderhoud
Kosten begraven & verstrooien
Kosten administratie
Kosten ruimen
Kapitaalslasten
Kapitaalslasten investeringen in kwaliteit

2019
102.780
90.920
28.120
10.530
61.030

2020
84.490
102.882
28.120
11.903
58.218
11.675

2021
84.490
98.060
27.040
13.354
57.900
11.560

2022
84.490
94.845
27.040
15.096
57.582
11.444

2023
84.490
91.630
27.040
17.065
57.261
11.329

Totaal kosten beheer begraafplaats

293.380

297.288

292.404

290.497

288.815

Doorberekende overheadkosten organisatie Leiderdorp (1,92%)
Te berekenen BTW AVG veranderende belastingwetgeving

161.573
49.496

161.573
49.496

161.573
49.496

161.573
49.496

161.573
49.496

Totaal kosten

504.449

508.357

503.473

501.566

499.884

Opbrengst uitgifte graf
Opbrengst voorziening onderhoud
Opbrengst verstrooingen.urn
Opbrengst begravenissen
Opbrengst plechtigheden aula
Vrijval voorziening onderhoud

129.398
110.779
12.344
122.258
3.575
18.000

127.407
109.075
13.092
120.377
4.225
24.000

121.435
103.962
14.588
114.734
5.525
30.000

117.454
100.553
16.833
110.973
6.825
36.000

113.472
97.145
17.955
107.211
8.125
42.000

Totaal opbrengsten/leges (verwacht)
Saldo Basiskosten Opbrengsten
Dekkingsgraad kosten + doorbelasting/opbrengst in %

396.354

398.176

390.244

388.638

385.908

-108.095
79%

-110.182
78%

-113.229
78%

-112.928
77%

-113.976
77%

Tabel 12: beschikbaar en benodigd budget en geprognotiseerde opbrengsten (calculatie beheerplan)
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13. DOORKIJK RICHTING TOEKOMST
De begraafplaats voldoet in een behoefte binnen Leiderdorp en heeft een belangrijke
maatschappelijke functie. In het algemeen is er veel waardering voor de begraafplaats in
kwaliteit en mogelijkheden. Er is wel geconstateerd dat hier verbeteringen mogelijk zijn.
De trends op het gebied van begraven zijn aanleiding om het beleid te wijzigen om de
kosten en de opbrengsten zoveel mogelijk in evenwicht te houden. Het beleid is erop
gericht om het gebruik van de aula en urnen- en verstrooifaciliteiten te verbeteren.
Hiervoor zijn een aantal investeringen voorgesteld. Deze investeringen zijn noodzakelijk
en maken maar marginaal onderdeel uit van de exploitatie. Hier tegenover staan
verwachte extra opbrengsten.
Wanneer een actief ruimingsbeleid ingezet wordt, is naar de toekomst toe geen nieuwe
uitbreiding van de begraafplaats nodig. Met de huidige capaciteit aan graven en de
toekomstige verwachte afname van begraven volstaat de beschikbare ruimte. Zo
ontstaat, bij een actief ruimingsbeleid, een gesloten en stabiele cyclus van het aantal in
gebruik zijnde en het aantal beschikbare graven.
De huidige doorbelasting van overhead, de manier waarop uurtarieven voor uitvoerend
personeel zijn bepaald en het mogelijk opheffen van de btw-ompensatie zorgen ervoor
dat de exploitatie niet kostendekkend is of kan worden. Wettelijk zou een
kostendekkende exploitatie het uitgangspunt moeten zijn. De volgende kanttekeningen
zijn hierbij te maken:
•

Het is niet bekend of er een andere compensatieregeling voor de btw ontstaat
door veranderende wetgeving. Het kan ook zijn dat er geen herziening komt en
dan kan dit weer achterwege blijven.

•

Tariefstijging is niet aan te bevelen gezien de hoogte van de tarieven in
Leiderdorp ten opzichte van de regio. Dit betekent geen hogere opbrengsten dan
geprognotiseerd.

•

Andere toerekening van overhead of het te hanteren uurtarief voor uitvoerend
personeel kan de kostendekkendheid beïnvloeden. Het is van belang dat er een
bestuurlijk besluit genomen wordt welke kostendekkendheid in de toekomst
gehaald moet worden en welke financiële uitgangspunten hiervoor gelden in de
toerekening van overhead en tarieven.

Het instellen van een platform “vrienden van de begraafplaats Leiderdorp” helpt om de
kwaliteit van dienstverlening te bespreken en te beoordelen. Maar ook mee te denken in
verbetering van de exploitatie. Voor Leiderdorp is het van groot maatschappelijk belang
dat de begraafplaats blijft bestaan.
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BIJLAGE 1: TARIEVEN LIJST MET INKOMSTEN
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BIJLAGE 2: TOTAALOVERZICHT CALCULATIE EXPLOITATIE (PRIJSPIJL 2018)

Totaal

Vervanging

Totaal

€ 184.000

€ 80.620

€ 28.560

€ 293.000

GROEN
106
are
VERHARDING
78
are
WATER
0
m1
MEUBILAIR
46
stuk
REINIGING
305
are
OVERIG
6272401 Algemene begraafplaats
6272402 Graven delven en begraven
6272403 Urnenmuur
6272404 Onderhoud oude begraafplaats
6272410 Uitvaartcentrum (aula)
6296048 Taakveld 7.5 Begraafplaatsen (Uren)
Dagelijks onderhoud
Begraafplaats Begraven
Begraafplaats Voorlopen begrafenissen en verstrooiingen
Begraafplaats Administratie
Begraafplaats Ruimen graf incidenteel
Begraafplaats Urnenmuur bijzettingen
Begraafplaats Service (te woord staan bezoekers)
Begraafplaats toeslag arbeidstarief gemeente tov markt
Begraafplaatsen Verzekeringen /belastingen, kleine kosten
Begraafplaats functiegebonden vergoedingen
Begraafplaats onderhoud aula
Begraafplaats kleinschalige reparaties en onderhoud gereedschappen
Groot onderhoud
Begraafplaats Ruimen grootschalig
Begraafplaats Kapitaalslasten

€ 33.850
€ 1.470
€ 0,00
€ 1.450
€ 4.970
€ 142.000

€ 7.390
€ 4.510
€ 0,00
€ 2.630
€ 0,00
€ 66.090

€ 8.790
€ 16.450
€ 0,00
€ 3.320
€ 0,00
€ 0,00

€ 50.040
€ 22.430
€ 0,00
€ 7.400
€ 4.970
€ 209.000

€ 142.000
€ 42.160
€ 13.000
€ 28.120
€ 5.470
€ 1.030
€ 12.880
€ 17.940
€ 5.000
€ 5.070
€ 1.480
€ 10.300

Budget

28-11-2018
gemeente Leiderdorp
Kwaliteitsniveau B

Groot
onderhoud

Dagelijks
onderhoud

Eenheid

Onderhoud type

Datum:
Project:
Scenario

Areaal

€ : Totaal begraafplaats Leiderdorp

€ 312.000
€ 66.980
€ 52.160
€ 6.620
€ 12.630
€ 10.310
€ 164.000

€ 142.000
€ 42.160
€ 13.000
€ 28.120
€ 5.470
€ 1.030
€ 12.880
€ 17.940
€ 5.000
€ 5.070
€ 1.480
€ 10.300
€ 66.090
€ 5.060
€ 61.030

€ 66.090
€ 5.060
€ 61.030

TOTAAL UREN OVERZICHT CALCULATIE

Totaal
GROEN
106,32
VERHARDING
78,11
WATER
0
MEUBILAIR
46
REINIGING
304,67
OVERIG
Dagelijks onderhoud
Begraafplaats Begraven
Begraafplaats Voorlopen begrafenissen en verstrooiingen
Begraafplaats Administratie
Begraafplaats Ruimen graf incidenteel
Begraafplaats Urnenmuur bijzettingen
Begraafplaats Service (te woord staan bezoekers)
Begraafplaats onderhoud aula
Begraafplaats kleinschalige reparaties en onderhoud gereedschappen
Groot onderhoud
Begraafplaats Ruimen grootschalig
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are
are
m1
stuk
are

Derden

Totaal (uren)

28-11-2018
gemeente Leiderdorp
Kwaliteitsniveau B

Eigen dienst

Areaal

Onderhoud type

Datum:
Project:
Scenario

Eenheid

Uren : per type uitvoering Begraafplaats

3137

297

3450

931
27
0
52
107
2020
1980
670
200
546
64
20
250
30
200
40
40

123
174
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1050
201
0
71
107
2020
1980
670
200
546
64
20
250
30
200
40
40
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27.200

Bevolking Leiderdorp (2018)
250-270 st/jaar

2019
peil 2018
65
33
11
109

Uitgangspunten begraven
Areaal
Begraven & begeleiden
Verstrooiingen
Plechtigheden
Totaal begraafactiviteiten

0,91 - 1,0 % overlijden

396.354

129.398
110.779
12.344
122.258
3.575
18.000

Opbrengst uitgifte graf
Opbrengst voorziening onderhoud
Opbrengst verstrooingen.urn
Opbrengst begravenissen
Opbrengst plechtigheden aula
Vrijval voorziening onderhoud

-108.095
79%

504.449

Totaal kosten

Saldo Basiskosten Opbrengsten
Dekkingsgraad kosten + doorbelasting/opbrengst in %

161.573
49.496

Doorberekende overheadkosten organisatie Leiderdorp (1,92%)
Te berekenen BTW AVG veranderende belastingwetgeving

Totaal opbrengsten/leges (verwacht)

293.380

2019
102.780
90.920
28.120
10.530
61.030

Totaal kosten beheer begraafplaats

D.D> 28-11-2018
Huidige tarieven, prijspeil 2018
Omschrijving
Kosten onderhoud
Kosten begraven & verstrooien
Kosten administratie
Kosten ruimen
Kapitaalslasten
Kapitaalslasten investeringen in kwaliteit

2020
peil 2018
64
35
13
112

-110.182
78%

398.176

127.407
109.075
13.092
120.377
4.225
24.000

508.357

161.573
49.496

297.288

2020
84.490
102.882
28.120
11.903
58.218
11.675

2021
peil 2018
61
39
17
117

-113.229
78%

390.244

121.435
103.962
14.588
114.734
5.525
30.000

503.473

161.573
49.496

292.404

2021
84.490
98.060
27.040
13.354
57.900
11.560

2022
peil 2018
59
45
21
125

-112.928
77%

388.638

117.454
100.553
16.833
110.973
6.825
36.000

501.566

161.573
49.496

290.497

2022
84.490
94.845
27.040
15.096
57.582
11.444

2023
peil 2018
57
48
25
130

-113.976
77%

385.908

113.472
97.145
17.955
107.211
8.125
42.000

499.884

161.573
49.496

288.815

2023
84.490
91.630
27.040
17.065
57.261
11.329

2024
peil 2018
55
50
28
133

-115.983
77%

382.479

109.491
93.736
18.703
103.449
9.100
48.000

498.462

161.573
49.496

287.393

2024
84.490
88.415
27.040
19.291
56.944
11.213

2025
peil 2018
55
52
31
138

-110.343
78%

390.202

109.491
93.736
19.451
103.449
10.075
54.000

500.545

161.573
49.496

289.476

2025
84.490
88.415
27.040
21.807
56.627
11.098

2026
peil 2018
55
54
34
143

-103.920
79%

397.925

109.491
93.736
20.199
103.449
11.050
60.000

501.845

161.573
49.496

290.776

2026
84.490
88.415
27.040
24.651
55.197
10.982

2027
peil 2018
55
56
36
147

-96.359
81%

405.323

109.491
93.736
20.947
103.449
11.700
66.000

501.682

161.573
49.496

290.613

2027
84.490
88.415
27.040
27.866
51.936
10.867

2028
peil 2018
55
58
38
151

-92.192
82%

412.722

109.491
93.736
21.696
103.449
12.350
72.000

504.914

161.573
49.496

293.845

2028
84.490
88.415
27.040
31.501
51.649
10.751

2029
peil 2018
55
60
40
155

-88.502
83%

420.120

109.491
93.736
22.444
103.449
13.000
78.000

508.622

161.573
49.496

297.553

2029
84.490
88.415
27.040
35.610
51.362
10.636

BIJLAGE 3: SCHAALBALKEN BURGERZAKEN(BRON: CROW CATALOGUS 2018)
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