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Geachte leden van de raad, 
 
In 2016 en 2019 heeft uw Raad voor de begraafplaats Cauberg kredieten beschikbaar gesteld voor 
achterstallig onderhoud aan de galerijgraven, paden en afwatering. Inmiddels is de renovatie verder 
uitgewerkt en is deze onder te verdelen in 1) civieltechnische en 2) bouwkundige 
renovatiewerkzaamheden.  
 
Civieltechnische renovatiewerkzaamheden 
De civieltechnische renovatiewerkzaamheden zijn op maandag 31 januari 2022 aanbesteed volgens 
een daartoe bestemde meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure. Op basis van het 
gunningsvoorstel van de partij die de aanbesteding begeleidt, heeft het college ingestemd met de 
voorlopige gunning van het werk “Begraafplaats Cauberg - civieltechnische werkzaamheden” aan 
Laeven Infra b.v. te Ransdaal. De inschrijving van Laeven Infra b.v. werd beoordeeld als inschrijving 
met de laagste prijs. Indien geen kort geding aanhangig wordt gemaakt tegen deze 
gunningsbeslissing, zal de opdracht op korte termijn definitief gegund worden. 
 
Start werkzaamheden 
De uitvoering van de beschreven civieltechnische renovatiewerkzaamheden zullen zo spoedig 
mogelijk na de definitieve gunning starten, waarbij de start is voorzien aan het einde van het eerste 
kwartaal van 2022. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd om de overlast zoveel als 
mogelijk te beperken en niet de hele begraafplaats ‘open’ te hebben liggen. Het werk is opgedeeld 
in acht verschillende deelgebieden die achtereenvolgens, in één werkgang uitgevoerd en afgerond 
moeten worden.  
 
Gebaseerd op de hoogte van de aanneemsom en een gemiddeld verwachte aannemersomzet, is de 
verwachting is dat de civieltechnische werkzaamheden ongeveer 6 à 7 maanden in beslag nemen.  
 
Bouwkundige renovatiewerkzaamheden 
De uitvoering van de bouwkundige werkzaamheden zijn  op dit moment nog in aanbesteding  en 
worden conform planning begin april gegund. Deze werkzaamheden bepalen wanneer de laatste 
twee civiele deelgebieden op de begraafplaats afgerond kunnen worden. Het gaat dan om de twee 
deelgebieden rondom de galerijgraven op het ‘oude’ deel van de begraafplaats, te weten de 
grondgraven rondom de kapel en de grondgraven op het hoger gelegen B-veld. De civieltechnische 
werkzaamheden in deze twee deelgebieden worden pas opgepakt en uitgevoerd na de bouwkundige 
renovatie van de oude, merendeels in particulier eigendom zijnde galerijgraven. 
 
Deze keuze is weloverwogen gemaakt, omdat het niet wenselijk is dat men gedurende de uitvoering 
van de bouwkundige renovatie over nieuw aangebracht werk rijdt. Het bouwkundige deel dient 
conform uitvraag in ieder geval vóór 31 december 2022 afgerond te zijn. In onderlinge afstemming 
met beide aannemers, wordt gedurende de uitvoering bekeken of één of beide, laatste 
civieltechnische deelgebieden, al eerder opgepakt kunnen worden. 
  



Marktontwikkelingen 
Zoals wellicht bekend zijn er op dit moment sterke schommelingen in de markt aanwezig, die van 
grote invloed zijn op de beschikbaarheid en levertijden van benodigde materialen. Hiervan zal ook 
de exacte start van zowel de civiele als de bouwkundige renovatiewerkzaamheden afhankelijk zijn. 
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