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Commissiegriffier: E.M. Geldorp | 0348-428510 | raadsgriffie@woerden.nl
De voorzitter gaat ervan uit dat alle technische / informatieve vragen over de stukken aan de opsteller(s) zijn
gesteld, zodat de vergadering hier niet mee wordt belast. De bereikbaarheidsgegevens staan op het stuk. De
annotatie is een ambtelijk product van de griffie en dient ter ondersteuning van de raad. Fracties kunnen de
genoemde punten naar eigen inzicht wel of niet betrekken bij hun inbreng; het is overigens niet de bedoeling dan
naar de griffie te verwijzen.

Raadsvoorstel (17R.00181) inzake wenselijkheid crematorium gemeente
Woerden
Raadsvoorstel (17R.00159) gewijzigde vaststelling bestemmingsplan
begraafplaats Rijnhof
1. Doel van de bespreking
De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over:
a. de wenselijkheid van het vestigen van een crematorium in de gemeente Woerden (onder
voorwaarde van exploitatie door een marktpartij);
b. (afhankelijk van het advies onder a) de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan
begraafplaats Rijnhof t.b.v. de vestiging van een crematorium.
Voor de behandeling zijn de wethouders Haring en Ten Hagen uitgenodigd.

2. Voorgeschiedenis (chronologisch)
6 maart 2014
commissie
Algemeen

Raadsinformatiebrief (14R.00029) inzake beleid begraven en cremeren in
Woerden
Consultatiediscussie in de commissie Algemeen. Destijds is afgesproken dat het
college de input van de commissie zou meenemen in de nadere uitwerking van de
plannen.

3 december 2014

Raadsinformatiebrief (14R.00488) inzake crematorium Woerden
onderzoeksfase A wordt door de raad voor kennisgeving aangenomen.

10 april 2015

Raadsinformatiebrief (15R.00162) inzake beantwoording ex artikel 40 vragen
RvO van het CDA inzake crematorium Rijnhof aan Geestdorp wordt door de
raad voor kennisgeving aangenomen.

12 november
2015
commissie
Ruimte

Raadsinformatiebrief (15R.00586) inzake vestigen crematorium op
begraafplaats Rijnhof
Uit de besluitenlijst:
“Wethouder Duindam herbevestigt dat de “notitie begraafplaatsen” voorjaar 2016
naar de raad wordt gezonden. Het college houdt vast aan de ingezette koers. De
raadsinformatiebrief is voor dit moment voldoende besproken. De raad ontvangt
op enig moment een voorstel tot bestemmingsplanwijziging om het crematorium
ruimtelijk/juridisch inpasbaar te maken.”

16 februari 2016

Raadsinformatiebrief (16R.00066) inzake beantwoording vragen ex artikel 40
van het RvO van de fractie van het CDA over onderzoek begraven
en cremeren wordt door de raad voor kennisgeving aangenomen.

9 juni 2016
commissie
Ruimte

Raadsinformatiebrief (16R.00183) inzake stand van zaken project
crematorium en beleids- en beheerplan begraafplaatsen is na de
commissiebehandeling voldoende aan de orde geweest.

27 oktober 2016
raadsvergadering

Amendement crematorium door de markt bij begrotingsbehandeling
Toelichting:
In de begroting is opgenomen dat het realiseren van een crematorium eventueel
in samenwerking is met marktpartijen. Eerder is afgesproken dat dit alleen door
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marktpartijen zou plaatsvinden. Dit amendement wijzigt dat conform de eerdere
afspraak.
24 januari 2017

Raadsinformatiebrief (17R.00016) inzake beantwoording vragen ex artikel 40
van het RvO door de fractie van CU/SGP over ontwikkelen begraafplaats en
crematorium Rijnhof wordt door de raad voor kennisgeving aangenomen.

23 februari 2017
raadsvergadering

Bestuursakkoord 2017
Het college bereidt een raadsvoorstel voor, zodat de gemeenteraad op korte
termijn (alsnog) een expliciet besluit kan nemen over de wenselijkheid van de
vestiging van een crematorium binnen de gemeente Woerden.
De bestemmingsplanprocedure inzake de vestiging van een crematorium op
begraafplaats Rijnhof (Geestdorp) wordt voortgezet. Indien de
zienswijzenrapportage daartoe aanleiding geeft, is de gemeenteraad bereid de
locatie voor de vestiging van een crematorium te heroverwegen. In dat geval
bereidt het college een voorstel voor waarin een aantal varianten/locaties zijn
opgenomen. De raad neemt vervolgens een besluit over de locatie en stelt de
overige relevante kaders vast.
Het college gaat actief op zoek naar een marktpartij om het crematorium te
exploiteren, met inachtneming van het aangenomen amendement terzake bij de
begrotingsbehandeling 2017.

3. Vervolgprocedure
De beoogde raadsbehandeling van deze voorstellen vindt plaats in de vergadering van 20 april 2017.

4. Bijzonderheden
In het voorstel is aangegeven dat in het plangebied een populatie van de rugstreeppad voorkomt. De
rugstreeppad is een beschermde diersoort. Om te kunnen bouwen binnen het plangebied is een ontheffing nodig
van de Wet Natuurbescherming. Deze ontheffing is aangevraagd bij het bevoegd gezag, de
provincie Utrecht.
Uit de bewoordingen in het voorstel is op te maken dat de ontheffing nog niet is verleend. De commissie kan het
college vragen wat de consequenties zijn voor de realisatie van het crematorium en de status van het
bestemmingsplan van het niet verlenen van de ontheffing.
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