Inspreeknotitie
t.b.v. Commissie Ruimte Gemeente Woerden (donderdag 13 april 2017, +/- 20.00 uur)
Betreft:
– agendapunt 8 (raadsvoorstel 17R.00181)wenselijkheid crematorium in Gemeente Woerden
– agendapunt 9 (raadsvoorstel 17R.00159) gewijzigde vaststelling Bestemmingsplan Rijnhof
Inspreker: Aart Boer, woordvoerder/secretaris Buurtcomité Geestdorp (tevens bewoner Geestdorp)
Geachte Voorzitter, [Wethouder(s), Raads-/Commissie-leden, en verdere aanwezigen].
Inleiding.
Naar aanleiding van de beide hiervoor genoemde Raadsvoorstellen die geagendeerd staat voor de
vergadering van de Commissie Ruimte van vandaag 13 april 2017, hierbij opnieuw onze inbreng
via “inspreken”.
Hierbij wordt ook verwezen naar mijn eerdere inspreeknotities van respectievelijk 1 juni 2015
betreffende vergaderdatum 4 juni 2015 en 11 november 2015 betreffende vergaderdatum 12
november 2015 en de notitie van donderdag 9 juni 2016 voor dezelfde datum. Voorts verwijs ik naar
alle verdere geschriften aan Raad en College van B & W. gezonden en alsmede de verslagen van
gesprekken met de wethouders Schreurs en Haring.
Na eerdere uitgebreide toelichtingen nu een korte samenvatting op een aantal kernpunten.
1. Wenselijkheid crematorium in de Gemeente Woerden.
Met betrekking tot dit Raadsvoorstel kunnen wij kort zijn. Het huidige crematiepercentage ligt
kennelijk boven de 50%.
Uit de uitgevoerde representatieve enquête blijkt dat er slechts een percentage van nipt 20% van de
Woerdense bevolking kiest voor cremeren op Rijnhof. In mijn zienswijze heb ik dat onder punt 2
nader toegelicht. Zelfs in de allergunstigste berekening kom je nog niet hoger uit dan 28%.
Kennelijk wordt er toch veelvuldig gekozen voor crematoria in de nabije omgeving. Veel mensen
zijn ook gebonden aan een crematorium van hun uitvaartverzekering. Met name dit laatste aspect
lijkt nergens in de berekeningen te zijn verwerkt.
Alle verdere argumenten zijn al meerdere keren aan de orde gesteld, ik zal dat nu niet voor de
zoveelste keer herhalen.
2. Gewijzigde vaststelling Bestemmingsplan Rijnhof.
Er is door de Gemeente Woerden in één samenvattende nota op alle ingediende zienswijzen
gereageerd. Onze dank en waardering daarvoor.
Desondanks blijven er bij ons de nodige bezwaren.
In onze zienswijze en ook in de zienswijzen van andere betrokkenen is reeds heel veel aan de orde
gesteld. Het lijkt nu niet opportuun om dat alles weer te gaan herhalen.
De nota doet ons in ziens geen recht aan de bezwaren op planologisch, verkeerstechnisch,
recreatief en principieel gebied. Ook geeft de nota ons inziens onvoldoende inhoudelijke
onderbouwing van de door de Gemeente ingenomen standpunten. Informeel horen wij steeds
weer “mensen het is een traject dat de Gemeente afloopt” en dat is nu juist ook één van onze
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extra bezwaren. De juridische onderbouwing van het gewijzigde Bestemmingsplan is ons inziens
ook nog steeds onvoldoende.
Wij vinden het hier de plaats niet om op de velerlei inhoudelijk onvoldoende weerlegde bezwaren
nader in te gaan. Mocht het onverhoopt nodig zijn dan kan dat later nog bij de beroepsprocedure
bij de Raad van State, als het daar toch nog toe moet komen.
Samenvattend.
Wij vinden de keuze voor een crematorium op Rijnhof géén goede keuze. Naast de op de diverse
zakelijke onderwerpen levende en niet weggenomen bezwaren, zien wij nog een heel scala aan
procedurele bezwaren.
Wij hopen nog steeds op een goede en verstandige besluitvorming door alle gewaardeerde
commissie- en raadsleden.

Hoogachtend,
namens het Buurtcomité Geestdorp,
Aart Boer
secretaris/woordvoerder
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