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Achtergrondinformatie met betrekking tot het crematorium op begraafplaats Rijnhof 

Inleiding: 
Er wordt al enige tijd gesproken over een crematorium op begraafplaats Rijnhof. 
In oktober 2015 nam het college het besluit om een crematorium op begraafplaats Rijnhof mogelijk te 
maken. Er is daarbij door het college een afweging gemaakt tussen het algemeen belang, de wens van de 
gemeenteraad voor een crematorium in de gemeente en het belang van de bewoners van Geestdorp. 

Ook heeft het college heeft in oktober 2015 opdracht gegeven voor het opstellen van een 
bestemmingsplan voor Rijnhof waarin een crematorium mogelijk wordt gemaakt. 
Het college heeft het voorontwerpbestemmingsplan op 17 mei jl. vrijgegeven voor overleg met de vaste 
overlegpartners, Provincie Utrecht en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. 

Aan de bewoners van Geestdorp is toegezegd dat de gemeente hen tijdig informeert over ontwikkelingen 
rond het crematorium. Er zijn diverse contactmomenten geweest met de omwonenden. Een daarvan was 
de informatiebijeenkomst over het voorontwerpbestemmingsplan op 1 juni 2016. Op 9 juni jl. stond de RIB 
'Stand van zaken beleids-en beheerplan begraafplaatsen en project crematorium' (16R.00183) in de 
commissie Ruimte op de agenda. Er is toen vooral gesproken over het crematorium en de zorgen die bij de 
bewoners van Geestdorp leven. Gegeven de ingebrachte punten wil het college graag 
achtergrondinformatie verschaffen. Ook wordt ingegaan op het vervolg van de bestemmingsplanprocedure. 

Kernboodschap: 

Het college neemt de zorgen van de bewoners zeer serieus 
Het college neemt de zorgen van de bewoners van Geestdorp zeer serieus. Er zijn diverse bijeenkomsten 
met de bewoners van Geestdorp geweest, er is gesproken met het Buurtcomité Geestdorp, de gemeente 
heeft voorstellen gedaan voor aanvullend overleg over de emissie en de effecten op milieu en gezondheid. 
De bewoners worden op de hoogte gehouden van het proces. Bewoners kunnen met hun vragen altijd 
terecht bij de projectleider of de wethouder. 
Er is uitgebreid onderzoek gedaan, omdat de gemeente niet over een nacht ijs wil gaan. Aanvullend 
onderzoek heeft plaatsgevonden naar aanleiding van de zorgen van de bewoners. Een overzicht van het 
uitgevoerde onderzoek: 



» Haalbaarheidsonderzoek 2 0 1 4 , geactualiseerd 2 0 1 5 
« Marktconsultatie zomer 2 0 1 4 en zomer 2 0 1 5 
» Locatieonderzoek 2 0 1 4 en opnieuw bekeken voorjaar 2 0 1 5 
« Onderzoek naar gewenste ruimtelijke kwaliteit 2 0 1 4 / 2 0 1 5 

» Verkeerstellingen 2 0 1 4 en 2 0 1 5 ; 
» Snelheidsmeting bij verkeerstelling 2 0 1 5 
» Onderzoek doorgaand verkeer 2 0 1 5 
« Fietstellingen 2 0 1 5 
« Second opinion verkeer door Royal Haskoning DHV 2 0 1 5 
» Advies GGD regio Utrecht (GGDru) over effecten op gezondheid omwonenden 2 0 1 5 en 2 0 1 6 
» Advies ODRU over milieu-aspecten 2 0 1 5 
» Onderzoek luchtkwaliteit door Tauw 2 0 1 6 
» Onderzoek bouwvlak op Rijnhof en ruimtelijke kwaliteit 2 0 1 5 / 2 0 1 6 door Ben Kuipers. Besproken in 

cie RKE in januari 2 0 1 6 
» Quick scan ecologie door bureau Meertens voorjaar 2 0 1 6 
» Uitgebreid ecologisch onderzoek door bureau Meertens voorjaar - najaar 2 0 1 6 (loopt) 
» Aanvullend onderzoek aantallen paarden en bewegingen van paarden op Geestdorp door Royal 

Haskoning DHV (loopt). 

De gemeente heeft bewust gekozen om als projectleider een expert op het gebied van begraven en 
cremeren aan te trekken om het proces inhoudelijk te begeleiden en te coördineren. 

Behoefte aan een crematorium 

Prognose aantal crematies in Woerden en omgeving 
Hoewel de aantallen crematies in de afgelopen jaren fluctueerden, kan gesteld worden dat het aandeel 
crematies in Woerden net boven de 50 07o ligt (zie figuur 1 ) . 
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Figuur 1: cremeren door inwoners van gemeente Woerden. 

Bij de prognose van het aantal crematies in Woerden is gebruik gemaakt van de CBS-prognose voor de 
ontwikkeling van het aantal sterfgevallen in Nederland en de historische cijfers van Woerden met betrekking 
tot aantallen sterfgevallen, begrafenissen en crematies. Er zijn scenario's opgesteld voor de ontwikkeling 
van het crematie-aandeel in Woerden. Landelijk was het crematiepercentage in 2 0 1 4 gemiddeld 61,4 0 7o en 
in 2 0 1 5 63,4 0 Zo. De verwachting is dat het landelijke crematiepercentage op den duur stijgt naar 750A. 

Naar verwachting zullen in 2 0 2 0 circa 2 2 0 inwoners van de gemeente Woerden zich laten cremeren in een 
Woerdens crematorium, in 2 0 3 0 ligt dit aantal rond 3 0 0 en in 2 0 4 0 rond 3 7 0 personen. Een crematorium in 
Woerden zal echter ook inwoners uit de regio trekken. Ook voor de regio is een prognose opgesteld. Of en 
in welke mate inwoners van de regio kiezen voor Woerden is afhankelijk van verschillende factoren, zoals 
kwaliteit van dienstverlening en voorzieningen, bekendheid, prijsstelling, e.d. 
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Figuur 2: prognose crematies bij crematorium Woerden (Woerden en regio 10 km) op basis van het meest 
waarschijnlijke scenario. 

De prognose geeft aan dat door de combinatie van crematies uit Woerden en de regio ruimte is voor een 
kleinschalig crematorium. Het aantal crematies is geprognotiseerd op 300 in 2020 tot circa 500 in 2040. 
Deze aantallen passen bij een kleinschalig crematorium. Het betekent gemiddeld 1-2 crematies per dag. 
Voor nadere informatie wordt verwezen naar de 'Rapportage verkennend onderzoek crematorium Woerden' 
d.d. september 2015. 

Enquête over begraven en cremeren 
In januari/februari 2016 is een enquête gehouden waarbij de bewoners van gemeente Woerden is 
gevraagd naar de beleving en waardering van de (gemeentelijke) begraafplaatsen en hun behoeften op het 
gebied van begraven en cremeren. De enquête, uitgevoerd door Newcom Research S Consultancy, was 
bedoeld om input te krijgen voor het Beleids-en beheerplan begraafplaatsen. Er is sprake van een 
representatieve steekproef met een hoge mate van betrouwbaarheid (95Vo). Op basis van de respons 
kunnen uitspraken worden gedaan over de opvattingen van de bewoners van de gemeente Woerden op 
totaalniveau. De resultaten zijn anoniem verwerkt. 

In de enquête zijn ook vragen gesteld over de keuze tussen begraven en cremeren. Aan de respondenten 
is gevraagd wat voor hun eigen uitvaart de voorkeur zal hebben: begraven of cremeren. 45

0

7o van de 
respondenten heeft aangegeven een voorkeur te hebben voor begraven, 3670 voor cremeren. 15

0

7o weet 
het nog niet en 3

0

7o kiest voor een andere vorm (zie figuur 3). 
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Figuur 3: voorkeur voor begraven of cremeren (nMOO). 

In figuur 3 is te zien dat jongere mensen een hogere voorkeur hebben voor begraven en oudere mensen 
een hogere voorkeur voor cremeren. Dit blijkt ook uit landelijke onderzoeken. Oudere mensen willen geen 
zorg achterlaten voor hun kinderen in de vorm van een graf dat onderhouden moet worden en waarvoor 
kosten gemaakt moeten worden. Zij kiezen daarom eerder voor cremeren. Jongere mensen staan midden 



in het leven en willen een plek waar de nabestaanden naar toe kunnen gaan. 

In de gemeente Woerden kiest 30
o

7o van de geënquêteerden om geloofsredenen of vanwege hun principes 
voor begraven; bij 28

0

Zo geeft het gevoel de doorslag. Traditie of gewoonten en de nabestaanden zijn elk 
voor MVo doorslaggevende motieven om voor begraven te kiezen. 
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Zo van de ondervraagden. 

Tweederde van de mensen met een voorkeur voor cremeren kiest voor een crematorium in Woerden (als 
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7o kiest voor een crematorium buiten Woerden. 
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negatief. Een en ander is te zien in figuur 4 . 

56
0

7o staat positief ten opzichte van 
de komst van een crematorium 

op de locatie Rijnhof 

Houding crematorium locatie Rijnhof 

I 4 5 * 

Zeer pos i t ie f 

3

o s i t i e f 

Niet pos i t ie f , n ie t nega t ie f 

Zeer nega t ie f ļ ļ 5 * 

W e e t m e t 

5996 staat positief ten opzichte van 
de komst van een crematorium 

in de gemeente Woerden 

Houding crematorium gemeente 

Zeer positief į f i B 15* 

Positief • • • • • B 44* 

Niet positief, niet negatief B U B 23* 

Negatief ü 10* 

Zeer negatief gį 5 * 

Weetniet | 4 * 

Vraag: In hoeverre ben u positief dan we! negatief ever de bouw van een 
crematorium in uw gemeente?, n ^ 

Vraag: in hoeverre ben u positief dan wel negatief over de bouw 
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Figuur 4: Houding inwoners gemeente Woerden tegenover een crematorium in de gemeente en op Rijnhof (0=400). 

Van de respondenten die negatief zijn over een crematorium op Rijnhof, geeft 4 1 X aan dat men principieel 
tegen cremeren is. 16
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7 i noemt de locatie Rijnhof in het algemeen niet geschikt en 14
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7o van deze groep is 
negatief over Rijnhof omdat cremeren verkeeroverlast kan veroorzaken. 10

o

Zo vreest drukte op Rijnhof. 
Andere redenen die hierbij genoemd worden, zijn: bereikbaarheid, begraafplaats en crematorium moeten 
gescheiden blijven, parkeeroverlast, overlast voor omwonenden, belasting voor het milieu of gezondheid of 
omdat men vindt dat er geen crematorium nodig is. 

Er zijn verschillende redenen waarom respondenten positief zijn over begraafplaats Rijnhof als locatie voor 
een crematorium. De ligging wordt hierbij het meest genoemd ( 5 3

0

/ ) van degenen die positief zijn), evenals 
het feit dat door deze locatie cremeren binnen de gemeente mogelijk wordt (41

0

Zo) . Andere redenen die 
genoemd worden zijn: praktisch om cremeren te combineren met een begraafplaats, mogelijkheid tot een 
persoonlijk afscheid en het toenemend aantal crematies. 

Vergelijking enquête en werkelijkheid 
De enquête laat een voorkeur voor begraven zien {A5

0

Zo zegt te kiezen voor begraven en 36Vo voor 
cremeren). In werkelijkheid ligt het aandeel van overledenen in gemeente Woerden die gecremeerd worden 
hoger (ruim 50

o

7o). Dit verschil wordt verklaard doordat in de enquête een representatieve 
vertegenwoordiging van de inwoners 'aan het woord is', ook in leeftijdsopbouw. In de werkelijkheid gaan 
meer ouderen dan jongeren dood. Zij kiezen juist vaker voor cremeren. 

Verkeersaantrekkende werking crematorium 
De prognose dat er 3 0 0 - 5 0 0 crematies per jaar plaats vinden op Rijnhof. In het bestemmingsplan is dit 
omschreven als een kleinschalig crematorium met maximaal 6 0 0 crematies per jaar. 



Huidige situatie 
De weg Geestdorp is - in verkeerskundige termen - een erftoegangsweg type 2 buiten de bebouwde kom. 
Een erftoegangsweg heeft een verblijfsfunctie en moet bestemmingen bereikbaar maken. Op 
erftoegangswegen maken fietsers en overig langzaam verkeer, zoals paarden, gebruik van de rijbaan. 

Op Geestdorp geldt een maximumsnelheid van 60 km/uur. Vanaf de Van Teylingenweg ('de Kruipin') en 
vanaf de Utrechtsestraatweg is er een inrijverbod voor motorvoertuigen op 2 of meer wielen van maandag 
tot en met vrijdag tijdens de spitstijden (7.30-9.30 uur en 15.30-18.30 uur), uitgezonderd tractoren en 
bestemmingsverkeer. Er is een lage verkeersintensiteit qua autoverkeer, er is geen markering en het 
wegprofiel is circa 4-4,50 m. breed. De weg heeft een meanderend verloop, ziet er groen uit en heeft 
nauwelijks uitwijkplaatsen om tegemoetkomend verkeer te passeren. Er zijn veel in- en uitritten. 

Uit verkeerstellingen die in oktober 2014 en voorjaar 2015 zijn uitgevoerd, blijkt dat er gemiddeld 740 
motorvoertuigen per dag gebruik maken van Geestdorp en op zaterdag gemiddeld 940 motorvoertuigen. 
Het aandeel vrachtverkeer is laag, gemiddeld 5,80/). Iets minder dan de helft hiervan is zwaar verkeer. 
De V85, de snelheid die door 850Zo van het verkeer niet wordt overschreden, is 53 km/uur. Het verkeer 
houdt zich dus goed aan de snelheid. 

In september 2015 zijn fietsers geteld. Gemiddeld rijden er tussen 7.30 en 18.30 uur 700 fietsers over 
Geestdorp. In de ochtendspits is er een duidelijke piek, tussen 8.00 en 8.15 uur. Het gaat hier om een 
stroom fietsers richting de Kalsbeekscholen. In de avondspits is het fietsverkeer meer gelijkmatig verdeeld. 
Naast scholieren maken ook toerfietsers en groepen wielrenners gebruik van Geestdorp. De menging van 
fietsers en autoverkeer past bij een erftoegangsweg als Geestdorp. De piek aan fietsers valt niet samen 
met de tijden dat rouwverkeer te verwachten is. Crematies starten vrijwel altijd na 9 uur 's ochtends. 

Rouwverkeer 
Een kleinschalig crematorium heeft maximaal 600 crematies per jaar. Dat is gemiddeld 2 crematies per 
dag. In het crematorium kunnen ook condoleances georganiseerd worden; in combinatie met de 
uitvaartplechtigheid/crematie of los daarvan. Het aantal bezoekers bij een kleinschalig crematorium is 
gemiddeld 60-70 personen per uitvaart. Omdat mensen vaak samen rijden, komt dit neer op gemiddeld 30 
auto's per begrafenis of crematie. De parkeernorm van het CROW (onafhankelijke kennisorganisatie op het 
gebied van infrastructuur, openbare ruimte en verkeer en vervoer) sluit hier op aan: 30 parkeerplaatsen bij 
een crematorium. Wanneer wordt uitgegaan van gemiddeld 2 crematies per dag gecombineerd met 1 
aparte condoleance, enkele leveranciers en losse bezoekers komt dit neer op gemiddeld 200 extra 
motorvoertuigen per dag over Geestdorp. Uit de second opinion van Royal Haskoning DHV blijkt dat 
Geestdorp voldoende capaciteit heeft om het extra rouwverkeer aan te kunnen. 

Paarden op Geestdorp 
In de eerder genoemde second opinon heeft Royal Haskoning DHV rekening gehouden met de paarden op 
Geestdorp. Ruiters/paarden zijn weggebruikers, die zich moeten houden aan de Wegenverkeerswet. Er is 
echter niet uitgebreid aandacht aan besteed in de rapportage. Omdat de bewoners van Geestdorp zich 
ernstige zorgen maken over de paarden in relatie tot het rouwverkeer zal aanvullend onderzoek naar de 
paarden op Geestdorp worden uitgevoerd. Om een representatief beeld te krijgen wordt dit onderzoek 
uitgevoerd na de zomervakantie 2016. 

Verkeer op Geestdorp in Bestemmingsplan Landelijk gebied Woerden, Kamerik, Zegveld 
In het vigerend Bestemmingsplan Landelijk gebied Woerden, Harmeien, Zegveld heeft de weg Geestdorp 
de bestemming 'Verkeer'. Er zijn geen beperkingen gesteld aan het verkeer. 
In het bestemmingsplan is aangegeven dat bestemmingsverandering van aanliggende percelen mogelijk is, 
mits de hoeveelheid extra verkeer past bij de wegstructuur. Dit betekent dat bij bestemmingsveranderingen 
en nieuwe functies moet worden aangegeven of er extra verkeer wordt aangetrokken en hoe dat extra 
verkeer zich qua hoeveelheid en samenstelling van het verkeer verhoudt tot de wegstructuur. In de 
toelichting (pagina 41 van het bestemmingsplan Landelijk gebied) is daarom opgenomen dat er 
voorwaarden gesteld kunnen worden indien er nieuwe verkeersaantrekkende functies worden gerealiseerd. 
Er staat echter niet in het bestemmingsplan dat de weg Geestdorp verkeersluw moet blijven. 

In het geval van het crematorium is de verkenning naar de toename van het verkeer uitgevoerd en zijn de 
verkeerskundigen van mening dat de weg het extra verkeer aan kan. 

Eigendom weg Geestdorp 
De weg Geestdorp heeft verschillende eigenaren. De gemeente Woerden is eigenaar van een aantal 
wegvakken (zie figuur 5). 



Figuur 5: eigendom van de gemeente op en rond Geestdorp. 

Daarnaast zijn er verschillende particuliere eigenaren van grotere of kleinere wegvakken. 

In het kadaster is bij de betreffende percelen vastgelegd dat het gaat om een weg. De weg is al jaren in 
gebruik als openbare weg, is opgenomen in de wegenlegger en verkeersstructuur. Om die reden is de 
gemeente verantwoordelijk voor het onderhoud van de weg. De eigenaren hebben geen zeggenschap over 
het verkeer dat over de weg rijdt. 

Milieu en gezondheid 

Eisen aan een crematorium 
Op crematoria is het Activiteitenbesluit van toepassing. Het Activiteitenbesluit geeft algemene milieuregels 
voor bedrijven, onder andere voor geluid, lucht, bodem, externe veiligheid, afval en afvalwater. De 
emissienormen (maximaal toegestane milieubelasting) voor een crematorium zijn opgenomen in het 
Activiteitenbesluit. 

Bij een goed functionerende crematieoven blijven de optredende emissies over het algemeen onder de 
algemene emissie-eisen voor lucht, zoals fijn stof. Dit geldt niet voor kwik. De emissie-eis voor kwik en 
kwikverbindingen is 0,05 mg/Nrrtè als de massastroom gelijk of groter is dan 0,25 gram per uur. Om aan 
deze eis te voldoen zijn aanvullende maatregelen nodig. Het Activiteitenbesluit noemt een aantal erkende 
maatregelen, namelijk verschillende typen rookgasfilters. Deze nabehandelingsinstallatie moet zodanig 
ontworpen, uitgevoerd, gebruikt en onderhouden worden dat ook dioxine- en/of furanenemissies worden 
voorkomen of geminimaliseerd. Door een dergelijke nabehandelingsinstallatie toe te passen voldoet het 
crematorium automatisch aan het Activiteitenbesluit. Het is verplicht om continu zuurstof te meten in de 
oven (maatstaf voor een goed functioneren van de oven), moet per crematie een voorgeschreven 
hoeveelheid additieven (filtermateriaal) gebruikt worden en moet een logboek bijgehouden worden. 
Het bevoegd gezag (de gemeente) kan het bedrijf vragen om aan te tonen dat aan de eisen voldaan is. Het 
toezicht beperkt zich tot de controle of aan alle randvoorwaarden wordt voldaan en of er sprake is van een 
erkende maatregel conform de voorschriften. Een crematieoven is een stookinstallatie. Dit vraagt om 
regelmatig onderhoud. Wanneer het bevoegd gezag twijfelt aan het onderhoud aan de oven en de filters 
kan ze hieraan aanvullende eisen stellen. 

Voor een crematorium is geen milieuvergunning meer nodig. Wel moet bij de oprichting of een wijziging 
van een crematorium een melding gedaan moet worden bij het bevoegd gezag. 

Gezondheidseffecten crematorium 
De GGD regio Utrecht (GGDru) heeft advies uitgebracht over de mogelijke gezondheidseffecten van een 
crematorium op Rijnhof. Het uitgangspunt van dit advies is dat wordt voldaan aan het Activiteitenbesluit. 
Omdat de bewoners zich zorgen maken over kwik en fijn stof (PM 2,5) is hier specifiek naar gekeken: 
» Kwik 

Langdurige blootstelling aan (matig) verhoogde concentraties kwik kan gevolgen hebben voor de 
gezondheid. Een bekend voorbeeld hiervan is de gebroken kwikthermometer. Dit is echter niet 
vergelijkbaar met situatie bij een crematorium. Ten eerste omdat bij een crematorium het grootste deel 



van het kwik wordt opgevangen door de verplichte filterinstallatie. Ten tweede omdat de kwikdamp in 
huis blijft hangen, waardoor de concentratie langdurig verhoogd blijft en bij een crematorium de kleine 
hoeveelheid kwik die nog vrijkomt snel verwaait tot verwaarloosbare concentraties.. Bovendien wordt 
kwik zeer beperkt opgenomen in het lichaam. 

. Fijn stof (PM 2,5) 
Door inademing van fijn stof kunnen gezondheidsklachten ontstaan, zoals hoesten maar ook 
vaatvernauwing en een verstoorde hartslag. Door de emissie van de crematieoven en de toename van 
het verkeer zal er iets meer fijn stof in de lucht komen. Uit de berekeningen van Tauw blijkt dat er geen 
relevante toename is van de hoeveelheid fijn stof is. 

De GGDru verwacht geen gezondheidseffecten van het crematorium, omdat de concentratie van de 
vrijkomende stoffen zeer laag is. Uit de luchtkwaliteitsberekeningen van Tauw blijkt dat de emissie onder de 
wettelijke normen en zelfs onder de strengere normen van de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) blijft. 

GGDru geeft aan dat verkeers-en geluidsoverlast in het algemeen kunnen leiden tot gezondheidsklachten. 
De toename van het verkeer is in dit geval echter beperkt. Van het crematorium verwacht GGDru geen 
geluidoverlast. 

Eisen en maatregelen bij een strooiveld 
Bij de realisatie van het crematorium zal ook het aanwezige strooiveld moeten worden uitgebreid. Hier 
kunnen nabestaanden de crematie-as laten verstrooien. Crematie-as bestaat voor het grootste deel uit 
calcium-en fosforhoudende verbindingen en bevat ook zware metalen als koper, chroom, nikkel en zink. De 
ondergrond van een strooiveld kan door uitloging van de as worden belast met zware metalen en fosfaten. 
Om die reden geeft het Activiteitenbesluit voorschriften voor een strooiveld. Wanneer minder dan 95 
verstrooiingen per hectare per jaar plaatsvinden zijn geen aanvullende maatregelen nodig. Daarboven 
moet de bodemkwaliteit regelmatig worden gemeten en zijn eventueel aanvullende maatregelen nodig, 
zoals een bodemafdichting. Op Rijnhof is voldoende ruimte om strooivelden aan te leggen, waardoor er 
minder dan 95 verstrooiingen per ha per jaar plaats vinden. Voor het benutten van een terrein als strooiveld 
heeft de exploitant een vergunning van het College nodig (art. 66b Wet op de Lijkbezorging). 
Om het zuidelijk deel van Rijnhof staat singelbeplanting. Het is uitgesloten dat crematie-as in de weilanden 
naast de begraafplaats terecht komt. 

Effecten crematorium op jongvee/veehouderij 
Op basis van de adviezen van GGD regio Utrecht is geen effect op de gezondheid van het vee in de 
omliggende weilanden te verwachten. Echter voor de zekerheid is de vraag uitgezet bij LTO-Nederland. Het 
antwoord is nog niet bekend. 

Effecten crematorium op flora en fauna op en rond Rijnhof 
Rust zorgt juist bij veel crematoria voor bijzondere flora en fauna. Zelfs bij drukke crematoria als Rusthof in 
Amersfoort/Leusden, crematorium Westgaarde in Amsterdam-West of crematorium Usselo in Enschede. Zo 
bleek Westgaarde bij ecologisch onderzoek een paradijs voor bosvogels. Bij crematorium Usselo en 
Amersfoort zijn vogelwerkgroepen actief, omdat er zoveel bijzondere vogels zitten. In Amersfoort leven 
kikkers, slangen, etc. op de begraafplaats rond het crematorium. Het hangt meer af van de aandacht voor 
de inrichting en voor de natuurwaarden dan van het feit dat er een crematorium aanwezig is. Bovendien 
gaat het op Rijnhof om een kleinschalig crematorium. 

Er loopt een uitgebreid ecologisch onderzoek dat aan het eind van de zomer wordt afgerond en onderdeel 
zal uitmaken van het bestemmingsplan voor Rijnhof. 

Proces crematorium Woerden en Utrecht 
In de commissie Ruimte d.d. 9 juni j l . is de vraag gesteld waarom Woerden zelf allerlei onderzoeken doet 
en niet zoals gemeente Utrecht een en ander overlaat aan een marktpartij. Het verschil in aanpak komt 
voort uit een ander startpunt van het proces. 
In de gemeente Utrecht heeft een van de landelijke marktpartijen, DELA, besloten dat zij een crematorium 
wilde in Utrecht. Gemeente Utrecht had kavels te koop op bedrijventerrein De Wetering in Leidse Rijn. 
DELA heeft besloten hier crematorium Domstede te bouwen. Vervolgens is het bestemmingsplan 
aangepast. 
In Woerden heeft de gemeenteraad aan het college gevraagd de mogelijkheden voor een crematorium te 
onderzoeken. Er is gestart met een haalbaarheidsonderzoek en met een locatie-onderzoek. Uit het locatie-
onderzoek bleek dat de algemene begraafplaats Rijnhof de meest geschikte locatie is. Deze begraafplaats 
is eigendom van de gemeente. De gemeenteraad heeft in maart 2014 aangegeven de begraafplaatsen in 
eigen hand te willen houden. Het crematorium zal op deze gemeentelijke begraafplaats ingepast moeten 
worden. Om die reden is er gekozen om zelf onderzoek te laten doen naar een mogelijke plek op Rijnhof en 



de ruimtelijke kwaliteitseisen en om het opstellen van het bestemmingsplan in eigen hand te houden. 
Wanneer een exploitant gezocht moet worden voor de exploitatie van het crematorium hebben we te 
maken met de (Europese) aanbestedingswetgeving. Het meest voor de hand liggend is dat een concessie 
(recht op exploitatie) wordt aanbesteed waarbij de exploitant de mogelijkheid krijgt om een gebouw neer te 
zetten. In de uitvaartwereld is bekend dat er groeperingen zijn die het niet eens zijn met de bouw van een 
crematorium op Rijnhof. Hiervan is in de uitvaartmedia, zoals op uitvaartbranche.nl, diverse keren melding 
gemaakt. Dit betekent dat nu een aanbestedingsprocedure starten weinig zin heeft. Partijen die meedoen 
aan een aanbesteding moeten daarvoor tijd en geld investeren. Zij willen dan zekerheid dat er op een zeker 
moment echt gebouwd kan worden. De kans is groot dat zij de situatie in Woerden nu als onzeker zien en 
niet inschrijven. 

Kostendekkendheid 
In de commissie Ruimte van 9 juni j l . zijn opmerkingen gemaakt over de kostendekkendheid. Een 
kleinschalig crematorium kan kostendekkend zijn. Tijdens de marktconsultatie is daar met marktpartijen en 
andere deskundigen over gesproken. In het algemeen acht men een kleinschalig crematorium economisch 
haalbaar onder de volgende voorwaarden: 

» ligging in/tegen de stad Woerden als de kern van het verzorgingsgebied 
. goede bereikbaarheid met auto, fiets en openbaar vervoer 
» combinatie met een begraafplaats 
» plek kiezen waar nabestaanden heen willen om afscheid te nemen en te herdenken (goede sfeer 

en beleving) 
« eigen identiteit 
« goede dienstverlening 
« beperken van de kosten. 

Beperken van de kosten betekent beperken van de investering. Er moet een slim plan gemaakt worden 
waardoor het bouwvolume en de investeringskosten beperkt blijven. Maar partijen zullen ook de 
voorbereidingskosten en afdrachten aan de gemeente voor een concessie willen beperken. 

Een crematorium in de gemeente raakt aan de kostendekkendheid van de begraafplaatsen. De 
verwachting is dat het crematiepercentage om hoog gaat. Het crematiepercentage in heel Nederland stijgt 
(autonome ontwikkeling) en vrijwel altijd gaat het crematiepercentage in een gemeente omhoog als er een 
crematorium wordt gevestigd. Door het hogere crematiepercentage zullen er minder mensen begraven 
worden. En als gevolg daarvan komt de kostendekkendheid van de begraafplaatsen onder druk te staan. 
Wanneer crematorium en begraafplaatsen in een hand zijn, kunnen de opbrengsten van een crematorium 
een bijdrage leveren aan de exploitatie van de begraafplaatsen. Ook kunnen activiteiten en personeel 
gecombineerd worden, waardoor efficiënter gewerkt kan worden. 

Bijgestelde planning bestemmingsplan 
Naar aanleiding van de informatiebijeenkomst over het bestemmingsplan op 1 juni 2016 is besloten 
aanvullend onderzoek te doen naar de aantallen en bewegingen van de paarden op Geestdorp. Dit 
onderzoek kan pas na de zomervakantie plaats vinden omdat we een representatief beeld willen hebben. In 
oktober a.s. zijn de resultaten van het onderzoek bekend en kan het ontwerpbestemmingsplan worden 
afgerond. Dit betekent dat het ontwerpbestemmingsplan eind oktober door het college kan worden 
vrijgegeven voor het indienen van zienswijzen. In november - december 2016 ligt het bestemmingsplan ter 
inzage, waarna de zienswijzen verwerkt kunnen worden. Naar verwachting kan het college in februari 2017 
beslissen over het bestemmingsplan, waarna dit via de commissie naar de raad gaat ter vaststelling. 

Vervolg: 

Na aanvullend verkeersonderzoek wordt het ontwerpbestemmingsplan afgerond. Naar verwachting zal dit 
in de maanden november - december ter inzage liggen. Er kunnen dan zienswijzen ingediend worden. 
Deze worden verwerkt in het bestemmingsplan. Naar verwachting kan het bestemmingsplan in februari 
2017 door het College naar de Raad gestuurd worden ter vaststelling. 



Bijlagen: 

Verslag informatiebijeenkomst over voorontwerpbestemmingsplan begraafplaats Rijnhof dd 1 juni 
2016 (Corsanummer 16.019115). 

De secretaris De burgemęéşter 
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