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Woerden, 9 januari 2017 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

Hierbij bieden wij u onze zienswijze aan ten aanzien van het ontwerp bestemmingsplan 
Begraafplaats Rijnhof. 
In deze zienswijze vindt u delen terug van de brief die we in oktober 2015 aan u schreven 
naar aanleiding van het besluit van het College van Burgemeester en Wethouders om een 
crematorium te willen vestigen op Rijnhof. 
We hebben bezwaar tegen het bestemmingsplan omdat het plan de ruimte schept om dit te 
gaan doen. 

Allereerst iets over de achtergrond van waaruit we ons bezwaar indienen. We menen dat de 
Bijbel duidelijke aanwijzingen bevat dat overleden mensen worden begraven en niet 
gecremeerd. Het stemt ons daarom droef dat cremeren nu zo 'dichtbij' komt. Onze 
geloofsovertuiging brengt ons daar. Ons verzoek in oktober 2015 was allereerst na te gaan 
of niet toch kan worden afgezien van een crematorium. Dat willen we nog eens in 
overweging geven. We hebben begrepen dat een meerderheid van de raad er anders over 
ander denkt. Dat vinden we vanuit onze overtuiging verdrietig, maar als bij democratische 
besluitvorming besloten blijft worden dat er toch een crematorium binnen de 
gemeentegrenzen van Woerden komt, tonen we vanzelfsprekend respect als een 
meerderheid er zo over denkt. 

In dat geval zijn we wel van mening dat er (opnieuw) onderzoek zou moeten worden gedaan 
naar andere lokaties, zodat het crematorium op een andere lokatie dan Rijnhof komt. Zoals 
u weet vinden we het pijnlijk dat we bij de tere gebeurtenis van het naar het graf brengen 
van onze geliefden een gebouw passeren waar crematie plaatsvindt. Als Rijnhof alleen een 
begraafplaats blijft, is deze pijn er niet. 
Daarbij komt dat er een groot aantal andere bezwaren tegen de lokatie Rijnhof is. We sluiten 
ons daarvoor aan bij de zienswijze van de buurtbewoners van Geestdorp. Het versterkt de 
vraag die wij destijds al stelden om hernieuwd onderzoek te doen naar andere lokaties. In 
de toenmalige afweging van lokaties werd gekozen voor Rijnhof, maar dat was toen al 
arbitrair en er waren ook enkele andere lokaties mogelijk. Bovendien gebeurde het zonder 
de kennis die er intussen is van de grote nadelen van de lokatie Rijnhof. 

We hopen van harte dat u aan onze gevoelens tegemoet wilt komen en dat u niet verder 
gaat met dit ontwerp bestemmingsplan, maar afziet van de lokatie Rijnhof en een hernieuwd 
lokatie-onderzoek doet. We wijzen er nog op dat destijds o.a. de Nederlands Hervormde 



Gemeente Woerden, de Nederlands Hervormde Gemeente Kamerik en de Hersteld 
Hervormde Gemeente Montfoort onze brief van oktober 2015 ondersteunden en zich tot u 
richtten. Dit leeft dus breder dan alleen bij ons. 

We sluiten af met te zeggen dat u overtuigd mag zijn van onze steun en onze loyaliteit aan u 
als lokale overheid. We geloven dat God ons een overheid geeft, dat geldt ook u als lokale 
overheid. Daarom bidden we om Gods zegen voor de overheid. 

Vriendelijke groet, 
Namens de kerkenraad, 

J. Kroon, 
scriba 


