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RAADSINFORMATIEBRIEF   

 

20R.01260 

 

 

Van  : College van burgemeester en wethouders 

Datum : 15 december 2020 

Portefeuillehouder(s) : Wethouder Bolderdijk 

Portefeuille(s)  : Begraven & Cremeren 

Contactpersoon : J. Rateland 

Tel.nr. : 8342 

E-mailadres : rateland.j@woerden.nl 
 

Onderwerp:  
Stand van zaken m.b.t. een crematorium binnen de gemeentegrens van Woerden 

Kennisnemen van: 
 

Het afgelopen jaar hebben er meerdere (veelal oriënterende) gesprekken plaats gevonden met 
marktpartijen en geïnteresseerden over de mogelijkheden van het realiseren van een crematorium binnen 
de gemeentegrens van Woerden. Dit heeft echter tot nu toe niet geleid tot een concreet plan.   

Inleiding: 

Middels een motie heeft uw Raad rond de zomer van 2019 ons de opdracht gegeven om actief het gesprek 
aan te blijven gaan met geïnteresseerden omtrent het realiseren van een crematorium. Deze opdracht staat 
vermeld als M-048 op de Lange Termijn Agenda (LTA).  

 

Kernboodschap: 

Het afgelopen jaar hebben er meerdere (veelal oriënterende) gesprekken plaats gevonden met 
marktpartijen en geïnteresseerden over de mogelijkheden van het realiseren van een crematorium binnen 
de gemeentegrens van Woerden. Dit heeft echter tot nu toe niet geleid tot een concreet plan.  
 

De gesprekken hadden de volgende lading: 
- Acquisitie voor het leveren van een crematieovens (zowel op gas als elektrisch); 
- Acquisitie voor het leveren van duurzame kisten en de relatie met cremeren; 
- Kennismaking met diverse bedrijven voor uitvaartbegeleiding; 
- Oriënterende gesprekken over de realisatie van een crematorium of voorziening voor resomeren; 
- Beschikbaarheid van gemeentegrond voor het realiseren van een uitvaart gerelateerde voorziening; 
- Periodieke gesprekken met lokale uitvaartondernemers; 
- Beschikbaar stellen van financiële middelen door gemeente voor realiseren crematorium.  

 

Financiën: 
De inzet op dit onderwerp beperkt zich tot enkele personele uren per jaar. Bij de aanwezigheid van een 
concreet plan of haalbaarheidsverzoek zal de inzet worden geïntensiveerd conform een ruimtelijke 
procedure.  
 

Vervolg: 
Wij blijven uw Raad actief op de hoogte houden van de ontwikkelingen omtrent het realiseren van een 
crematorium binnen de gemeentegrens van Woerden.  
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Bijlagen: 
n.v.t. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 
 

   

Drs. M.H.Brander                           V.J.H. Molkenboer 
Gemeentesecretaris                                             Burgemeester  
 

 

 

 


