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Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de 
gemeenteraad gesteld door Henny Ekelschot 
van de Fractie van CDA 
over Crematorium op Rijnhof aan Geestdorp 

Beantwoording van de vragen: 

Vraag 1 
Kan het College nader toelichten op basis waarvan de locatie bij de begraafplaats de Rijnhof aan de 
Geestdorp als voorkeurslocatie voor de vestiging van een crematorium naar voren is gekomen? Kan het 
College bevestigen dat, zoals reeds in de lokale media is gemeld (AD en RTV Utrecht 19 januari 2015) de 
gemeente Woerden de bouw van een crematorium reeds zou toestaan? 

Antwoord 
In maart 2014 heeft de gemeenteraad de wens uitgesproken een crematorium te vestigen binnen de 
gemeentegrenzen. Als eerste is een locatie-onderzoek uitgevoerd. Hierbij is gezocht naar een locatie in de 
gemeente Woerden met een oppervlakte van ongeveer een hectare die geschikt is voor een crematorium. 
Uitgangspunt was een locatie die eigendom is van de gemeente. In de eerste verkenning zijn 13 locaties 
bekeken. Een aantal viel snel af omdat ze te klein waren of te dicht bij woningen lagen. 5 locaties zijn nader 
verkend. Deze locaties zijn vergeleken op de aspecten: beschikbaarheid, kwaliteit van de locatie, 
omgeving, milieu (afstand tot woonbebouwing), ontsluiting en bestemming. In deze vergelijking scoort 
begraafplaats Rijnhof het beste. De ontsluiting is een aandachtspunt, alle andere aspecten zijn positief. 
Bovendien past een crematorium bij de functie begraafplaats en kunnen voorzieningen zowel voor 
begraven als cremeren gebruikt worden. 

Het College heeft op 25 november het voornemen uitgesproken tot het vestigen van een crematorium op 
begraafplaats Rijnhof. Dit om over het voornemen met de bewoners van Geestdorp in gesprek te gaan en 
nader onderzoek te doen naar de exploitatiemogelijkheden en de organisatievorm. Dit om verdere 
besluitvorming voor te bereiden. Er is dus nog geen definitief besluit. En er is ook geen sprake van dat de 
bouw reeds wordt toegestaan. Om de bouw mogelijk te maken moet een omgevingsvergunning worden 
verleend. Ook moet het voornemen worden uitgesproken, danwel aan een externe partij een vergunning 
worden verleend conform de wet op de Lijkbezorging. 

Vraag 2 
De bestemming op deze locatie is begraafplaats en niet cremeren. Kan het College uitleggen waarom de 
vestiging van een crematorium op deze locatie planologisch kan worden toegestaan terwijl de 
uitbreidingsplannen van een ter plaatse gevestigde manege zijn afgewezen omdat dit 
landschapsverstorend zou zijn en niet binnen het bestemmingsplan zou passen? 

Antwoord 
Begraven en cremeren zijn in de wet op de Lijkbezorging gelijkgestelde vormen van lijkbezorging. Een aula 
en koffiekamer kunnen zowel voor begraven als cremeren gebruikt worden. Op begraafplaats Rijnhof zijn 
nu - naast graven - ook mogelijkheden voor asbestemmingen (urnenmuur, urnengraf, e.d.). Dan is het wel 



curieus dat er geen mogelijkheid tot cremeren is op Rijnhof. 

Het college hecht aan een goede landschappelijke inpassing van de nieuwe bebouwing die nodig is voor 
een crematorium. De landschappelijke inpassing, ruimtelijke en beeldkwaliteitseisen zijn onderdelen van 
het programma van eisen dat wordt opgesteld. 

Vraag 3 
Geestdorp is een smalle weg die niet kan worden verbreed. Geestdorp is ook een sluiproute voor 
autoverkeer en een doorgaande route voor de schoolgaande jeugd. Er ís geen fietspad, geen openbaar 
vervoer en auto's en fietsers kunnen elkaar nauwelijks passeren. De ruiters van de diverse maneges 
maken veel gebruik van Geestdorp. De huidige infrastructuur is dan ook niet geschikt voor de vestiging van 
een crematorium. Kan het College nader toelichten welke maatregelen zij voornemens is te nemen om de 
vele verkeersbewegingen in goede banen te leiden en de verkeersveiligheid te borgen als toestemming 
wordt gegeven voor een crematorium bij de Rijnhof op Geestdorp? 

Antwoord 
Vorig jaar zijn verkeerstellingen uitgevoerd op Geestdorp. Daaruit blijkt dat er dagelijks ongeveer 700 
verkeersbewegingen zijn. Het crematorium zal een kleinschalig crematorium zijn, dat betekent gemiddeld 
1-2 crematies per dag. Naast de circa 75 begravingen per jaar die nu plaatsvinden. Volgens de normen 
moet gedacht worden aan gemiddeld 35 auto's per afscheidsplechtigheid. De weg kan de toename van het 
aantal verkeersbewegingen verwerken. Geestdorp staat gepland voor groot onderhoud in 2016, de 
voorbereiding zal in 2015 plaatsvinden. Om een goede afweging te kunnen maken wordt op korte termijn 
aanvullend verkeersonderzoek (onderzoek naar doorgaand verkeer versus bestemmingsverkeer en 
opnieuw verkeerstellingen) gedaan. De resultaten verwachten wij eind april. Tijdens de informatieavond 
van 9 december is het groot onderhoud aangekondigd en toegezegd dat de verkeersmaatregelen in 
overleg met hen bepaald zullen worden. Daarbij kunnen direct eventueel aanvullende 
verkeersmaatregelen in verband met het crematorium worden meegenomen. 

Vraag 4 
Kan het College nader uitleggen op basis waarvan zij van mening is dat de vestiging van een crematorium 
bij de Rijnhof aan de Geestdorp, niet schadelijk zal zijn voor het milieu en de volksgezondheid van 
omwonenden. Welke milieumaatregelen zijn hiervoor dan noodzakelijk? 

Antwoord 
Wij hebben de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) gevraagd ons te adviseren over de eisen die de 
wetgever stelt ten aanzien van de emissie van een crematorium en wat de relatie is van de normen in 
relatie tot de gezondheid van omwonenden. De eisen zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit. 
Bij een goed functionerende crematieoven blijven de optredende emissies over het algemeen onder de 
algemene emissieconcentratie-eisen voor lucht, waaronder stof. Dit geldt niet voor kwik, de norm voor kwik 
is 0,05 mg /Nm3. Om dat te bereiken is een filterinstallatie nodig. Deze filterinstallatie moet zodanig zijn dat 
ook dioxine-emissie worden voorkomen of geminimaliseerd. Wij zullen ervoor zorgen dat de 
voorgeschreven maatregelen worden genomen. 

Voor een crematorium is melding in het kader van het Activiteitenbesluit (Wet Milieubeheer) nodig. Een 
crematorium wordt niet zo belastend geacht voor het milieu en de omwonenden dat een vergunning nodig 
is. Door voorwaarden te verbinden aan de omgevingsvergunning kunnen milieu-hygiënische en ruimtelijke 
effecten binnen de perken worden gehouden. 
We nemen de vraag over de gezondheidseffecten zeer serieus. Daarom hebben we de vraag over de 
effecten van stoffen onder de norm of voor stoffen waarvoor geen norm is, uitgezet bij de GGD regio 
Utrecht. De GGD heeft verwacht geen gezondheidseffecten wanneer wordt voldaan aan het 
Activiteitenbesluit en de normen niet worden overschreden. Gezien de afstand tussen een crematorium op 
Rijnhof en de bebouwing in combinatie met het open landschap, zal de concentratie kwik snel verwaaien. 
Ook verwacht men geen relevante toename van het fijnstof door de crematieoven en de toename van het 
verkeer. 

Vraag 5 
Bij de komst van een crematorium en een toename van het aantal verkeersbewegingen is de kans 
gerechtvaardigd dat dit zal leiden tot waardevermindering van de woningen en bedrijven. Bovendien zijn 
veel woningen ter plaatse niet onderheid en hebben een eenvoudige fundering. Bij een forse toename 
van de verkeersbewegingen is er kans op scheurvorming in o.a. gevels niet uitgesloten. Kan het college 
uitleggen welke maatregelen zij voornemens is te nemen om dit te voorkomen. Als het College niet 
voornemens is om hiervoor maatregelen te nemen kan het College dit dan nader uitleggen waarom dit niet 



noodzakelijk is. Is het College zich bewust dat dit mogelijk zal leiden tot een planschadeprocedure en welke 
financiële middelen zijn hiervoor voorhanden? 

Antwoord 
Het gaat hier om een kleinschalig crematorium., waar gemiddeld 1-2 crematies per dag plaatsvinden. Er 
moet dus gedacht worden aan 100 tot 150 extra verkeersbewegingen per dag. Dit zijn voornamelijk 
personenauto's. Personenauto's veroorzaken zelden trillingshinder en scheurvorming. Het zijn vooral 
vrachtwagens die dat veroorzaken. Tijdens de bouw van het crematorium zullen we voorzieningen treffen 
met betrekking tot het bouwverkeer. 

Wat betreft de waardevermindering van woningen geldt dat een crematorium net als een begraafplaats een 
functie heeft in het kader van de lijkbezorging. De functie van het gebied verandert dus niet wezenlijk. De 
voorzieningen worden zowel voor begraven als cremeren gebruikt. Het blijft een rustige groene plek waar 
mensen waardig afscheid kunnen nemen en kunnen herdenken. 

De mogelijkheid om planschade aan te vragen is geregeld in de Wet ruimtelijke ordening. Een aanvraag 
kan worden ingediend als de planologische situatie door een ruimtelijk besluit (planologische mutatie) 
wordt gewijzigd. Bij een planschade aanvraag wordt beoordeeld of er sprake is van een planologische 
verslechtering in de vergelijking tussen de bestaande planologische situatie (dus niet de bestaande 
feitelijke situatie) en de nieuwe planologische situatie. De omvang van de schade is afhankelijk van de 
ernst van de totale verslechtering. Er is een eigen risico van 2Vo van de waarde van de woning. Eventuele 
planschade is nu nog niet te berekenen. Als geoordeeld wordt dat de schade tot het normaal 
maatschappelijk risico behoort omdat sprake is van een normale maatschappelijke ontwikkeling, is het 
mogelijk dat eventuele schade niet voor vergoeding in aanmerking komt 
Eventuele planschade zal betaald moeten worden uit de exploitatie van het crematorium. 

Vraag 6 
Kan het College nader uitleggen op basis van welk onderzoek is aangetoond dat er behoefte is aan een 
crematorium in Woerden? Bij de beantwoording van deze vraag gaan wij er vanuit dat het aantal mensen 
uit de gemeente Woerden dat in Utrecht of Nieuwegein gecremeerd wordt geen factor is of hoeft te zijn om 
aan te tonen of er behoefte is aan een crematorium binnen de gemeente grenzen. 

Antwoord 
Een crematorium in de gemeente Woerden, is een wens van de gemeenteraad. Uw raad heeft dit in maart 
2014 breed uitgesproken, zodat inwoners op korte afstand over een dergelijke voorziening kunnen 
beschikken. Ter voorbereiding van het voornemen is onderzoek gedaan naar het aantal inwoners in 
Woerden en de regio, de prognose van het aantal overlijdens, de ontwikkeling van begraven en cremeren. 
Daaruit blijkt dat een crematorium economisch niet haalbaar is op basis van het inwonertal van de 
gemeente Woerden alleen. Echter crematoria hebben ook een regionale functie. Daarom is gekeken naar 
de omgeving van Woerden, een straal van 10 tot 20 km. Binnen dat gebied worden in 2020 circa 300 
crematies verwacht en dat aantal zal groeien tot 450-500 crematies per jaar. 300 crematies per jaar zijn in 
principe voldoende voor een kleinschalig crematorium. Daarnaast heeft marktconsultatie plaats gevonden. 
De marktconsultatie bevestigt dat een kleinschalig crematorium - onder voorwaarden - haalbaar is. 
Deze voorwaarden zijn: 

» Er is - naast het in ontwikkeling zijnde crematorium in Leidse Rijn - ruimte voor een (1) 
crematorium in de regio; 

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

« Een totaalvoorziening realiseren (naast aula en koffiekamer ook een urnenwinkel, opbaarruimte, 
e.d) met een eigen identiteit en neutrale uitstraling, zodat alle uitvaartondernemers zich welkom 
voelen; 

» Uitstekende dienstverlening en ruime tijden voor het afscheid; 
« Goede bereikbaarheid; 
« Beperken van de kosten. 
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Aan het College 
Aan de Raad 

Bijgaand treft u aan schriftelijke vragen ex art. 40 RvO van de fractie van het CDA inzake crematorium op Rijnhof aan 
Geestdorp. Conform RvO dienen de vragen binnen een termijn van 30 dagen te worden beantwoord, te weten voor 
4 april 2015. 

Met vriendeli jke groet, 
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CDA 

ARTIKEL 40 VRAGEN 

Crematorium op Rijnhof aan Geestdorp 

Tijdens een informatieavond op 9 december 2014 heeft het college het voornemen kenbaar 
gemaakt om een crematorium toe te staan bij begraafplaats de Rijnhof aan Geestdorp. Deze 
locatie is als voorkeurslocatie naar voren gekomen bij de gemeente. Tijdens deze avond was 
er veel bezwaar van omwonenden van Geestdorp en veel stof tot discussie omtrent dit 
voornemen. 

Het CDA heeft dan ook de volgende vragen aan het College. 

1. Kan het College nader toelichten op basis waarvan de locatie bij de begraafplaats de 
Rijnhof aan de Geestdorp als voorkeurslocatie voor de vestiging van een 
crematorium naar voren is gekomen? Kan het College bevestigen dat, zoals reeds in 
de lokale media is gemeld (AD en RTV Utrecht 19 januari 2015) de gemeente 
Woerden de bouw van een crematorium reeds zou toestaan? 

2. De bestemming op deze locatie is begraafplaats en niet cremeren. Kan het College 
uitleggen waarom de vestiging van een crematorium op deze locatie planologisch kan 
worden toegestaan terwijl de uitbreidingsplannen van een ter plaatse gevestigde 
manege zijn afgewezen omdat dit landschapsverstorend zou zijn en niet binnen het 
bestemmingsplan zou passen? 

3. Geestdorp is een smalle weg die niet kan worden verbreed. Geestdorp is ook een 
sluiproute voor autoverkeer en een doorgaande route voor de schoolgaande jeugd. 
Er is geen fietspad, geen openbaar vervoer en auto's en fietsers kunnen elkaar 
nauwelijks passeren. De ruiters van de diverse maneges maken veel gebruik van 
Geestdorp. De huidige infrastructuur is dan ook niet geschikt voor de vestiging van 
een crematorium. Kan het College nader toelichten welke maatregelen zij 
voornemens is te nemen om de vele verkeersbewegingen in goede banen te leiden 
en de verkeersveiligheid te borgen als toestemming wordt gegeven voor een 
crematorium bij de Rijnhof op Geestdorp? 



4. Kan het College nader uitleggen op basis waarvan zij van mening is dat de vestiging 
van een crematorium bij de Rijnhof aan de Geestdorp, niet schadelijk zal zijn voor het 
milieu en de volksgezondheid van omwonenden. Welke milieumaatregelen zijn 
hiervoor dan noodzakelijk? 

5. Bij de komst van een crematorium en een toename van het aantal 
verkeersbewegingen is de kans gerechtvaardigd dat dit zal leiden tot 
waardevermindering van de woningen en bedrijven. Bovendien zijn veel woningen ter 
plaatse niet onderheid en hebben een eenvoudige fundering. Bij een forse toename 
van de verkeersbewegingen is er kans op scheurvorming in o.a. gevels niet 
uitgesloten. Kan het college uitleggen welke maatregelen zij voornemens is te nemen 
om dit te voorkomen. Als het College niet voornemens is om hiervoor maatregelen te 
nemen kan het College dit dan nader uitleggen waarom dit niet noodzakelijk is. Is het 
College zich bewust dat dit mogelijk zal leiden tot een planschadeprocedure en welke 
financiële middelen zijn hiervoor voorhanden? 

6. Kan het College nader uitleggen op basis van welk onderzoek is aangetoond dat er 
behoefte is aan een crematorium in Woerden? Bij de beantwoording van deze vraag 
gaan wij er vanuit dat het aantal mensen uit de gemeente Woerden dat in Utrecht of 
Nieuwegein gecremeerd wordt geen factor is of hoeft te zijn om aan te tonen of er 
behoefte is aan een crematorium binnen de gemeente grenzen. 

Wij hopen op uw spoedige beantwoording, 

Namens de CDA fractie, 

Henny Ekelschot 


