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Onderwerp: 
Voorontwerpbestemmingsplan begraafplaats Rijnhof 

Kennisnemen van: 

De procedure voor het nieuwe bestemmingsplan voor begraafplaats Rijnhof 

Inleiding: 

De commissie Ruimte heeft op 6 maart 2014 de wens uitgesproken om een crematorium in gemeente 
Woerden te realiseren. Een crematorium is een wenselijke aanvulling op de bestaande dienstverlening op 
de begraafplaatsen. Op 13 oktober 2015 heeft het college besloten te kiezen voor begraafplaats Rijnhof als 
locatie voor het crematorium. Om dit besluit te kunnen uitvoeren is een nieuw bestemmingsplan voor 
begraafplaats Rijnhof nodig. Op 17 mei jl. heeft het college het voorontwerpbestemmingsplan begraafplaats 
Rijnhof vrijgegeven voor vooroverleg. Het voorontwerpbestemmingsplan zal ook aan de omwonenden en 
andere belanghebbenden worden gepresenteerd. 

Kernboodschap: 

Voorontwerpbestemminasplan 
Om een crematorium op Rijnhof mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan voor begraafplaats 
Rijnhof nodig. De huidige bestemming is 'Maatschappelijk/begraafplaats'. Een crematorium is niet 
toegestaan. 
In het voorontwerpbestemmingsplan begraafplaats Rijnhof wordt begraven en cremeren op begraafplaats 
Rijnhof mogelijk gemaakt. Ook is een bouwvlak aangegeven. Middels de RIB 16R.00183 bent u onlangs 
geïnformeerd over het voorontwerpbestemmingsplan en de onderzoeken die zijn uitgevoerd ter 
voorbereiding en onderbouwing van het bestemmingsplan. 

Vooroverleg 
Het vooroverleg vindt plaats met de Provincie Utrecht en met het Hoogheemraadschap De Stichtse 
Rijnlanden. 

Presentatie aan omwonenden en overige belanghebbenden 
Aan de bewoners van Geestdorp is toegezegd dat zij vroegtijdig worden geinformeerd over ontwikkelingen 
met betrekking tot het crematorium. Om die reden wordt het voorontwerpbestemmingsplan aan de 
omwonenenden gepresenteerd op 1 juni a.s. Het is een openbare bijeenkomst. Ook andere 
belangstellenden zijn welkom. De bewoners van Geestdorp worden per brief voor deze bijeenkomst 
uitgenodigd. De bijeenkomst wordt aangekondigd op de gemeentelijke pagina in de Woerdense Courant, 
pagina, woerden.nl, de nieuwsbrief van woerden.nl en via Twitter. Daarnaast wordt er ook een persbericht 



verstuurd over het besluit en de bijeenkomst. 

Met de uitvaartondernemers die regelmatig op de Woerdense begraafplaatsen komen, vindt regelmatig 
overleg plaats. Het bestemmingsplan wordt op de agenda van dit overleg gezet. 

Het voorontwerpbestemmingsplan is op de website van gemeente Woerden geplaatst, zodat de tekst voor 
iedereen beschikbaar is: https:/ /www.woerden.nl/voorontwerpbestemmingsplan-beRraafplaats-r i inhof. 
Er is in deze fase geen inspraak mogelijk. 

De reacties uit het vooroverleg worden verzameld en waar nodig verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan, 
de volgende stap in de procedure. Medio juli 2016 wordt het ontwerpbestemmingsplan vrijgegeven voor 
terinzage legging en het indienen van zienswijzen. Het ontwerpbestemmingsplan wordt dan ook 
gepubliceerd in de Staatscourant. Het ontwerpbestemmingsplan wordt na de zomervakantie ter inzage 
gelegd (eind augustus - begin oktober). In oktober/november worden de zienswijzen samengevat in een 
reactienota. Zonodig wordt het bestemmingsplan aangepast naar aanleiding van de zienswijzen. Daarna 
neemt het college een besluit over het ontwerpbestemmingsplan. Eind 2016/begin 2017 komt het 
ontwerpbestemmingsplan op de agenda van de commissie Ruimte. Vervolgens besluit de gemeenteraad 
om het vast te stellen. Na vaststelling door de gemeenteraad ligt het bestemmingplan opnieuw ter inzage. 
Gedurende 6 weken is dan beroep mogelijk bij de Raad van State. Het bestemmingsplan treedt na de 
beroepstermijn in werking, tenzij er een voorlopige voorziening wordt aangevraagd bij het indienen van een 
beroep. 
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