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Onderwerp
Locatiekeuze crematorium in Oss.

Korte inhoud
Voor de vestiging van een crematorium in Oss zijn verschillende locaties onderzocht. De resultaten liggen
vast in een locatieonderzoek. Begin 2012 is op basis van dit onderzoek een voorkeur uitgesproken voor de
locatie Julianasingel. Naar aanleiding van verschillende overleggen met het bewonerscomité Oss Zuid zijn
aanvullende onderzoeken uitgevoerd op het gebied van verkeer, natuur, milieu en haalbaarheid en zijn
verschillende aspecten verder uitgewerkt. De resultaten hiervan liggen vast in een aanvulling op het
locatieonderzoek. Uit overleggen met verschillende aanbieders blijkt dat er marktruimte is voor de
vestiging van een crematorium in Oss. De voorkeur gaat nog steeds uit naar de locatie Julianasingel en wel
om de volgende redenen. De locatie Julianasingel is uit verkeerskundig oogpunt geschikt voor de vestiging
van een crematorium. Op deze locatie kan worden voldaan aan de toetsingsnormen vanuit de
milieuregelgeving. De locatie biedt goede mogelijkheden voor landschappelijke inpassing. Het clusteren
van voorzieningen op de locatie Julianasingel heeft een meerwaarde. Gezondheidsrisico’s zijn niet te
verwachten. Hierover is advies uitgebracht door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
en de GGD.

Vroegere besluiten
10-1-2012: instemmen met de resultaten van het locatieonderzoek, een voorkeur uitspreken voor de
locatie Julianasingel en dit besluit ter opiniëring voorleggen aan de commissie; 7-3-2013 (opiniërende
commissie): nader onderzoek van de locatie Mugheuvelstraat en aandacht voor verkeer en ontsluiting
locatie Julianasingel

Besluit
1.
De gemeenteraad voor te stellen om voor de vestiging van een crematorium in Oss te
kiezen voor de locatie Julianasingel op basis van de resultaten van het locatieonderzoek en
de aanvulling op dit onderzoek.
2.
Dit besluit op 17 september 2013 openbaar te maken.
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