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Bent u door iemand anders gemachtigd 
„ Nee, ik dien het zeíf in 

een zienswijze in te dienen? 

Wat is het adres/de locatie? 

tot 

B&W/Gemeenteraad van Woerden, p.a. Team Ruimtelijke Plannen, 
Postbus 45,3440 AA Woerden. Betreft: Zienswijze 
Ontwerpbestemmingsplan Begraafplaats Rijnhof, Geestdorp, Woerden 
(planidentificatienummer 'NLIMRO.0632.begrp!aatsrijnhof-bOWľ) 
Geachte B&W/Gemeenteraad, Ik heb kennisgenomen van het 
Ontwerpbestemmingspian Rijnhof, zoals gepubliceerd op uw website 
en daarna gepresenteerd en besproken op de informatie avond op 15 
december j.l. Hierbij wil ik graag mijn Zienswijze aan u kenbaar maken 
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en in het bijzonder inzake de ambities op het terrein van duurzaamheid 
van dit plan/project, in de Toelichting op dit plan gaat u in paragraaf 
4.15 (pagina 43-44) in op het thema Duurzaamheid. U schetst daar dat 
dit plan is uitgewerkt met inachtneming van de duurzaamheid ambities 
van de Gemeente, zoais neergelegd in de notitie "Samen op weg naar 
een klimaatneutraal Woerden in 2030" en het "Actieprogramma 
Duurzaamheid 2015-2016". U stelt dat sprake is van een "stevige 
ambitie". Een ambitie die ik op hoofdlijnen graag onderschrijf en 
waarmee de Gemeente Woerden op dit punt als voortvarend kan 
worden getypeerd. Voor het voorliggend plan zijn, zoals u aangeeft de 
volgende thema's relevant: - Duurzame gebouwen en leefomgeving -
Duurzame mobiliteit en - Leefbaarheid Graag wil ik allereerst ingaan op 
het eerste thema: duurzame gebouwen en leefomgeving. Vervolgens 
wil ook graag mijn visie geven op de duurzaamheid aspecten van het 
crematieproces. 1. Duurzame gebouwen en leefomgeving U geeft aan, 
zoals ook in het genoemde Actieprogramma is verwoord dat de ' 
gemeente als ambitie heeft om bij een groot deel (70

o

Zo) van de 
(nieuwbouwprojecten van particulier opdrachtgeverschap gebruik 
gemaakt gaat worden van GPR Gebouw. U stelt in deze paragraaf dat * 
voor dit plan/project "op alle thema's van GPR Gebouw (energie, 
milieu, gezondheid, gebruikskwaliīeit en toekomstwaarde) het project 
minimaal een 7 dient te scoren en op het thema energie minimaal een 
7,5" (dit steeds op een schaal van 10). In de daarop volgende zin in 
deze paragraaf wordt dit gerelativeerd door te zeggen dat voor de 
realisatie van het crematorium gestreefd zal worden naar het behalen 
van deze scores. Op de eerste plaats wil ik aangeven dat het goed is 
dat de Gemeente de alom gerespecteerde GPR Gebouw als 
meeteenheid wenst te gebruiken voor duurzaamheid. Evenwel de 
beoogde scores zijn niet meer in lijn mei de maatschappelijke 
ontwikkeling. Na raadpleging van het expertbureau W/E adviseurs op 
het terrein van GPR Gebouw kan gesteld worden dat deze eisen voor 
de genoemde GPR scores niet meer ambities zijn die tegenwoordig 
van een gemeente mogen worden verwacht, zeker niet van Woerden, 
die zulke belangrijke algemene ambities heeft gedefinieerd. Zoals 
bekend heeft de EU reeds in 2010 in de herziende Europese richtlijn 
EPBD vastgelegd dat nieuwe gebouwen in 2020 geen of heel weinig 
energie gebruiken. De Nederlandse overheid heeft het streven de 
aanscherping naar bijna energieneutraal voor overheidsgebouwen 
vanaf 31 december 2018 in te laten gaan. Het behoeft geen betoog dat 
met het mondiale Kiimaat akkoord van Parijs in 2016 de urgentie om de 
opwarming van de aarde te beperken verder is toegenomen. De 
geformuleerde doelstellingen moeten dan ook als niet ambitieus 
genoeg en achterhaald worden beschouwd, zeker gegeven de looptijd 
van dit Bestemmingspían. Wil de gemeente serieus zijn ambities 
waarmaken dan is het redelijk te stellen dat voor energie een 9 als 

Waarom bent u het wel of niet eens met , , , . L L 
, , . n score moet worden gehaald, wat staat voor bijna energieneutraal. En 

dit ontwerp besluit? , . . „ . . , ., . ,„ . 
voor de overige aspecten, gezondheid, gebruikskwaiiteit en 
toekomstwaarde is een 8 een redelijke en haalbare ambitie blijkt uit de 
praktijk elders in Nederland. Bij een hoge ambitie op energie is een iets 
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lagere score op het thema milieu acceptabel, omdat energie en milieu 
communicerend vaten zijn. Aangezien het Bestemmingsplan voor de 
komende 10 jaar wordt opgesteld is een zeker anticiperen op de 
maatschappelijke ontwikkelingen belangrijk. De Gemeente zal daarmee 
zeker ook een voortrekkersrol vervullen. Op de tweede plaats wil ik 
aangeven dat de scores niet langer als streven moeten worden gezien 
maar als harde doelstellingen dienen te worden opgenomen in het 
definitieve Bestemmingsplan. 2. Kíimaaīneutraal bedrijfsproces 
Tenslotte wil ik, zoals hierboven genoemd ook aangeven dat er 
duurzaamheidaspecten aan de orde zijn bij het crematieproces (de 
verbranding), welke niet worden meegenomen bij GPR Gebouwen. Op ; 
de informatieavond is, zo gevraagd aangegeven door Mevr. Nobel dat 
"onderzoek wordt gedaan of het mogelijk is een crematorium te laten 
draaien op andere energiebronnen" (verslagregel 531). Ik vind dit een 
prima benadering en past geheel in de lijn van het klimaat neutrale

 :

-

denken van de Gemeente. Ik zou ook graag zien dat naast het gebruik ; 
van alternatieve energiebronnen aandacht zal worden gegeven aan het -
gebruik van de restwarmte, het opnieuw benutten van de vrijkomende j 
warmte uit het verbrandingsproces. Met deze beide invalshoeken van ļ 
het verbrandingsproces moet míjn inziens ook echt rekening worden , 
gehouden bij de beoordeling van de bouwplannen, waarbij ik ervoor 
pleit om het dit bedrijfsproces ook volledig klimaat neutraal te laten 
plaatsvinden en dit als eis op te nemen en in het definitieve 
Bestemmingsplan. Ik hoop met deze punten mijn Zienswijze voor dit 
Bestemmingsplan aan u kenbaar te hebben gemaakt, zoals vanuit het 
Gemeentehuis is geadviseerd tijdens de Informatieavond op 15 
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december j.I. en hiermee een bijdrage te leveren aan de realisatie van 
de prachtige duurzaamheidambities van de Gemeente Woerden. Met 
vriendelijke į. '

 1 1 

Bijlagen 

Bijlagen 

Wilt u bijlagen meesturen? Ik verstuur de bijlagen digitaal 

Toevoegen 

Toegevoegde bestanden: 
Bijlage(n) * , Z j e n s w i j - z e R i j n h o f j a n 2017-09012017.docx 
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Woerden, 9 januari 2017. 

Aan: B&W/Gemeenteraad van Woerden, 
p.a. Team Ruimteíijke Plannen, 
Postbus 45, 
3440 AA Woerden. 

Betreft: Zienswijze Ontwerpbestemmingsplan Begraafplaats Rijnhof, Geestdorp, Woerden 
(planidentîficatienummer 'NLIMRO.0632.begrplaatsrìjnhof-bOWĨ') 

Geachte B&W/Gemeenteraad, 
Ik heb kennisgenomen van het Ontwerpbestemmingsplan Rijnhof, zoals gepubliceerd op uw 
website en daarna gepresenteerd en besproken op de informatie avond op 15 december j . l . 
Hierbij wíl ik graag mijn Zienswijze aan u kenbaar maken en in het bijzonder inzake de 
ambities op het terrein van duurzaamheid van dit plan/project. 

In de Toelichting op dit plan gaat u in paragraaf 4.15 (pagina 43-44} in op het thema 
Duurzaamheid. U schetst daar dat dît plan is uitgewerkt met inachtneming van de 
duurzaamheid ambities van de Gemeente, zoals neergelegd in de notitie "Samen op weg 
naar een klimaatneutraal Woerden in 2030" en het "Actieprogramma Duurzaamheid 2015-

20Ĩ6". U stelt dat sprake is van een "stevige ambitie". Een ambitie die ik op hoofdlijnen 
graag onderschrijf en waarmee de Gemeente Woerden op dit punt als voortvarend kan 
worden getypeerd. 

Voor het voorliggend plan zijn, zoals u aangeeft de volgende thema's relevant: 
Duurzame gebouwen en leefomgeving 

- Duurzame mobiliteit en 
- Leefbaarheid 

Graag wil ik allereerst ingaan op het eerste thema: duurzame gebouwen en leefomgeving. 

Vervolgens wil ook graag mijn visie geven op de duurzaamheid aspecten van het 
crematîeproces. 

1- Duurzame gebouwen en leefomgeving 
U geeft aan, zoals ook in het genoemde Actieprogramma is verwoord dat de gemeente als 
ambitie heeft om bij een groot deel (70%} van de (nieuw)bouwprojecten van particulier 
opdrachtgeverschap gebruik gemaakt gaat worden van GPR Gebouw. U stelt in deze 
paragraaf dat voor dit plan/project "op alle thema's van GPR Gebouw (energie, milieu, 
gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde} het project minimaal een 7 dient te 
scoren en op het thema energie minimaal een 7,5" (dit steeds op een schaal van 10}. In de 
daarop volgende zin in deze paragraaf wordt dit gerelativeerd door te zeggen dat voor de 
realisatie van het crematorium gestreefd zal worden naar het behalen van deze scores. 
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Op de eerste plaats wil ik aangeven dat het goed is dat de Gemeente de alom 
gerespecteerde GPR Gebouw als meeteenheid wenst te gebruiken voor duurzaamheid. 
Evenwel de beoogde scores zijn niet meer in lijn met de maatschappelijke ontwikkeling. 

Na raadpleging van het expertbureau W/E adviseurs op het terrein van GPR Gebouw kan 
gesteld worden dat deze eisen voor de genoemde GPR scores niet meer ambities zíjn die 
tegenwoordig van een gemeente mogen worden verwacht, zeker niet van Woerden, die 
zulke belangrijke algemene ambities heeft gedefinieerd. Zoals bekend heeft de EU reeds in 
2010 în de herziende Europese richtlijn EPBD vastgelegd dat nieuwe gebouwen in 2020 geen 
of heel weinig energie gebruiken. De Nederlandse overheid heeft het streven de 
aanscherping naar bijna energieneutraal voor overheidsgebouwen vanaf 31 december 2018 
in te laten gaan. Het behoeft geen betoog dat met het mondiale Klimaat akkoord van Parijs 
in 2016 de urgentie om de opwarming van de aarde te beperken verder is toegenomen. De 
geformuleerde doelstellingen moeten dan ook als niet ambitieus genoegen achterhaald 
worden beschouwd, zeker gegeven de looptijd van dit Bestemmingsplan. 

Wíl de gemeente serieus zijn ambities waarmaken dan is het redelijk te stellen dat voor 
energie een 9 als score moet worden gehaald, wat staat voor bijna energieneutraal. En voor 
de overige aspecten, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde is een 8 een 
redelijke en haalbare ambitie blijkt uit de praktijk elders in Nederland. Bij een hoge ambitie 
op energie ís een iets lagere score op het thema milieu acceptabel, omdat energie en milieu 
communicerend vaten zijn. Aangezien het Bestemmingsplan voorde komende 10 jaar wordt 
opgesteld is een zeker anticiperen op de maatschappelijke ontwikkelingen belangrijk. De 
Gemeente zal daarmee zeker ook een voortrekkersrol vervullen. 

Op de tweede plaats wil ik aangeven dat de scores niet langer ais streven moeten worden 
gezien maar als harde doelstellingen dienen te worden opgenomen in het definitieve 
Bestemmingsplan. 

2. Klimaatneutraal bedrijfsproces 
Tenslotte wil ik, zoals hierboven genoemd ook aangeven dat er duurzaamheidaspecten aan 
de orde zijn bij het crematieproces (de verbranding), welke niet worden meegenomen bij 
GPR Gebouwen. Op de informatieavond is, zo gevraagd aangegeven door Mevr. Nobel dat 
"onderzoek wordt gedaan of het mogelijk is een crematorium te laten draaien op andere 
energiebronnen" (verslagregel 531). Ik vind dit een prima benadering en past geheel in de 
lijn van het klimaat neutrale denken van de Gemeente. Ik zou ook graag zien dat naast het 
gebruik van alternatieve energiebronnen aandacht zal worden gegeven aan het gebruik van 
de restwarmte, het opnieuw benutten van de vrijkomende warmte uit het 
verbrandingsproces. Met deze beide invalshoeken van het verbrandingsproces moet mijn 
inziens ook echt rekening worden gehouden bij de beoordeling van de bouwplannen, 
waarbij ik ervoor pleit om het dit bedrijfsproces ook volledig klimaat neutraal te laten 
plaatsvinden en dit als eis op te nemen en in het definitieve Bestemmingsplan. 

Ik hoop met deze punten mijn Zienswijze voor dit Bestemmingsplan aan u kenbaar te 
hebben gemaakt, zoals vanuit het Gemeentehuis is geadviseerd tijdens de Informatieavond 
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op 15 december].I. en hiermee een bijdrage te leveren aan de realisatie van de prachtige 
duurzaamheidambities van de Gemeente Woerden. 

Met vriendelijke groet. 


