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Onderwerp: 

Crematorium Woerden onderzoeksfase A 

Kennisnemen van: 

Het voornemen van het College om een crematorium te vestigen op begraafplaats Rijnhof. 

Inleiding: 

In maart 2014 is de raadscommissie Algemeen geconsulteerd over de Beleidsnotitie 'Begraven en 
cremeren in gemeente Woerden'. Tijdens de consultatie heeft de commissie zich uitgesproken over 
verschillende beleidsuitgangspunten met betrekking tot begraven en cremeren in Woerden. De commissie 
heeft op dat moment de wens uitgesproken een crematorium te realiseren binnen de gemeentegrenzen. De 
commissie ziet een crematorium als een wenselijke aanvulling op de bestaande dienstverlening op de 
begraafplaatsen. 

In mei 2014 is het projectplan 'Crematorium Woerden' door het College vastgesteld. In het projectplan zijn 
binnen de onderzoeksfase twee stappen onderscheiden. Het onderzoek start met een verkenning of er 
mogelijkheden zijn voor een crematorium in de gemeente Woerden en welke locatie het meest geschikt is 
(onderzoeksfase A). In fase B zullen - op basis van de voorkeurslocatie - de exploitatiemogelijkheden 
verder verkend worden. In die fase wordt ook de organisatievorm verder uitgewerkt. Op basis daarvan kan 
het bestuur een besluit nemen over een crematorium in Woerden en de wijze waarop dit vorm krijgt. 

Onderzoeksfase A 

De afgelopen maanden is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor een crematorium in Woerden. Er 
is een prognose gemaakt van het aantal crematies in Woerden en de regio. Ook zijn 
marktconsultatiegesprekken gevoerd. En er is een locatie-onderzoek uitgevoerd. Daarmee is 
onderzoeksfase A afgerond. Op basis van deze onderzoeksresultaten heeft het College het voornemen 
uitgesproken een crematorium te vestigen op begraafplaats Rijnhof. 

Kernboodschap: 

De verkenning (onderzoeksfase A) naar de mogelijkheden voor een crematorium in de gemeente Woerden 
omvat een haalbaarheidsonderzoek en een locatie-onderzoek. 
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Haalbaarheidsonderzoek 
Er is een prognose opgesteld voor het aantal crematies in de periode tot 2040 in Woerden en de regio. 
Daaruit blijkt dat een crematorium economisch niet haalbaar zou zijn, wanneer alleen overledenen uit de 
gemeente Woerden er gecremeerd zouden worden. Het crematorium is mede-afhankelijk van de regio 
(straal van 10-20 km om de kern Woerden). Op basis van de prognose voor Woerden en de regio worden 
in 2020 circa 300 crematies verwacht en dat aantal groeit door tot 450-500 crematies per jaar. Dit zijn cijfers 
die passen bij een kleinschalig crematorium. 
De marktconsultatie bevestigt dat een kleinschalig crematorium - onder voorwaarden - haalbaar is. Tijdens 
de consultatiegesprekken zijn de volgende voorwaarden genoemd: 

• er is - naast het in ontwikkeling zijnde crematorium in Leidse Rijn - ruimte voor één crematorium in 
de regio in de komende jaren; 

• het crematorium bij voorkeur vestigen op een begraafplaats, omdat veel bewoners daar al een 
emotionele band mee hebben en de begraafplaats al bekend is bij de inwoners. Daarbij is een 
voorkeur uitgesproken voor Rijnhof omdat dat een bekende begraafplaats is die midden in het 
verzorgingsgebied voor crematies ligt, een groen karakter heeft en waar bestaande bebouwing 
benut kan worden; 

• een totaalvoorziening realiseren (aula, koffiekamer, rouwkamer, urnenwinkel) met een eigen 
identiteit en een neutrale uitstraling, zodat alle uitvaartondernemers zich welkom voelen; 

• uitstekende dienstverlening en ruime tijden voor het afscheid; 
• goede bereikbaarheid; 
• beperken van de kosten. Het is een voordeel wanneer de voorzieningen zowel voor begraven als 

voor cremeren gebruikt kunnen worden. 

Locatie-onderzoek 
In het kader van het locatie-onderzoek is bij dertien locaties binnen de gemeente een quick scan 
uitgevoerd. Het ging daarbij om locaties waarvan de grond in eigendom is van de gemeente. Acht locaties 
vielen al snel af omdat ze of te klein waren of te dicht bij woningen lagen of er reeds een plan voor was. De 
vijf overblijvende locaties zijn nader verkend. Hierbij is gekeken naar beschikbaarheid, kwaliteit van de 
locatie, kwaliteit van de omgeving, milieubeperkingen, ontsluiting en bestemming. De vijf locaties waren: 
Hoge Rijndijk, Breeveld, Uithof, Houtdijk en begraafplaats Rijnhof. In deze nadere verkenning scoorde 
begraafplaats Rijnhof het beste. Deze locatie scoort op alle punten positief. Er is alleen op het onderdeel 
ontsluiting een aandachtspunt. De ontsluiting voor autoverkeer is minder optimaal door de beperkte breedte 
van het wegprofiel van Geestdorp. De situatie is echter niet van dien aard dat het de locatie ongeschikt 
maakt voor een kleinschalig crematorium. Uit het locatie-onderzoek komt begraafplaats Rijnhof als 
voorkeurslocatie naar voren. 

Een bijkomend voordeel van begraafplaats Rijnhof is dat wordt voldaan aan een aantal voorwaarden dat 
tijdens de marktconsultatie genoemd is. Dubbelgebruik van voorzieningen voor begraven en cremeren is 
mogelijk en Rijnhof is een bekende begraafplaats, die midden in het verzorgingsgebied voor een 
crematorium ligt. De bereikbaarheid is goed. Bovendien zullen de voorzieningen voor begraven door de 
toevoeging van een crematorium aanzienlijk verbeteren (eigentijdse inrichting aula en koffiekamer, 
toevoeging van keuken, opbaarruimte e.d.). Er is bovendien voldoende ruimte op Rijnhof. Dit is gebleken uit 
een capaciteitsbehoefteraming voor begraven in de gemeente Woerden die is uitgewerkt voor de periode 
tot 2040. 

Vervolg: 

Met het oog op de definitieve besluitvorming zijn twee sporen van belang. Ten eerste de communicatie met 
bewoners & belanghebbenden over het voornemen een crematorium op begraafplaats Rijnhof te vestigen. 
Ten tweede een nadere verkenning van de exploitatiemogelijkheden en de meeste geschikte 
organisatievorm (onderzoeksfase B). 

Communicatie 
Voor de communicatie over het voornemen om een crematorium te vestigen op Rijnhof is een aantal 
activiteiten gepland. Via de gemeentepagina worden de inwoners en belanghebbenden geïnformeerd over 
het voornemen van het College. Voor de omwonenden wordt een informatieavond georganiseerd op 9 
december. Ook andere bewoners van de gemeente zijn hier van harte welkom. Met de 
uitvaartondernemers vindt overleg plaats op 10 december. Tips, adviezen en knelpunten die tijdens deze 
bijeenkomsten aan de orde komen, worden meegenomen bij het vervolgonderzoek en verdere 
besluitvorming over een crematorium in Woerden. 



Nadere verkenning exploitatie 
Bij de nadere verkenning van de exploitatie wordt op basis van een voorlopig programma van eisen en de 
prognose van het aantal crematies de exploitatie doorgerekend. Tevens wordt onderzoek gedaan naar de 
meest geschikte organisatievorm. Een aandachtspunt daarbij is op welke wijze begraven en cremeren in 
Woerden elkaar kunnen versterken en op welke wijze de exploitatie van de begraafplaatsen door de 
vestiging van een crematorium kan worden verbeterd. 

In februari 2015 wordt de rapportage over het totale onderzoek(bevat onderzoeksfase A en B) aan het 
College voorgelegd. Het College zal u daarover te zijner tijd informeren. 
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