VERSLAG
overleg bewonerscomité en gemeente Oss
onderwerp: ambtelijke notitie en uitgevoerde onderzoeken i.v.m. locatieonderzoek crematorium
16 april 2013
Aanwezig namens het bewonerscomité:

De heer Van Bergen, de heer en mevrouw Van Essen, de heer Heesen (jr),
de heer Van Roozendaal, mevrouw Staudenmaijer.

Aanwezig namens de gemeente Oss:

Wethouder Hoeksema, mevrouw Van Zuijlen, mevrouw Van der Zwet.

Opening
Wethouder Hoeksema heet de leden van het bewonerscomité welkom. De wethouder vraagt het
bewonerscomité of zij de ambtelijke notitie ‘aanvulling op het locatieonderzoek crematorium van
september 2010’ met bijlagen hebben ontvangen. Dit wordt bevestigd.
De wethouder vraagt aan het bewonerscomité hoe zij dit gesprek willen insteken. Hij kan zich
voorstellen dat er nog vragen zijn over de aanvulling op het locatieonderzoek, maar hij staat ook open
voor andere suggesties.
Het bewonerscomité heeft geen behoefte aan bespreking van de aanvulling op het locatieonderzoek,
omdat zij het gevoel heeft dat er niet serieus naar hen wordt geluisterd. Zij hebben vier vragen voor de
wethouder:
1. Is een andere locatie voor een crematorium denkbaar?
2. Wat is de echte reden voor de locatie Julianasingel?
3. In de onderzoeken is gekeken naar wettelijke normen, maar wat er als een calamiteit ontstaat bij
een crematorium?
4. Staat de wethouder achter de onderzoeken?
De wethouder staat open voor de beantwoording van de vragen van het bewonerscomité.
Het bewonerscomité licht toe dat zij zien dat de gemeente een probleem heeft dat opgelost moet
worden. Daarom wil de gemeente alle functies bij elkaar voegen. Maar waarom moet dit in een
woonwijk? In het hele onderzoek wordt niet gesproken over mensen. Het is niet menselijk om een
crematorium in een woonwijk te plaatsen als er betere locaties zijn.
Het locatieonderzoek is niet onbevangen begonnen. Er zit een geschiedenis aan vast. Vanaf het begin
is toegeschreven naar de locatie Julianasingel. In crematoria gebeuren veel bedrijfsongevallen,
bijvoorbeeld het doorbranden van de filters. Het bewonerscomité blijft strijdbaar, omdat de
onderzoeken strijdig zijn met het menselijk gevoel. Het comité erkent het algemene belang van
vestiging van een crematorium, maar waarom wordt er geen enquête gehouden. Dat gebeurt ook
voor Nieuw Zevenbergen. Het comité heeft een goede locatie aangedragen, de omgeving van de
eendenkooi. Hier wonen geen mensen. Voor het comité voelt het alsof de locatie Julianasingel is
gezocht als oplossing voor bestaande problemen, namelijk het ruimtegebrek van het mortuarium. Uit
de onderzoeken en de ambtelijke notitie blijkt niet dat de Julianasingel de beste locatie is. Er is
redenerend naar deze locatie toegeschreven.
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De wethouder vraagt zich af waar de tegenstand tegen de locatie Julianasingel vandaan komt. Ook hij
heeft de onderzoeken en de ambtelijke notitie gelezen. Hieruit blijkt dat de gevolgen van vestiging van
een crematorium in de zin van uitstoot en veiligheid relatief beperkt zijn.
Het bewonerscomité vat de grootste bezwaren samen:
1. De vooringenomenheid waarmee naar de locatie Julianasingel toe is geschreven. Het
bewonerscomité waakt er bewust voor om, ondanks hun directe betrokkenheid, oprecht en reëel te
blijven.
2. De veiligheid en het gevoel van de omwonenden. Een functie als een crematorium moet niet bij
woningen worden geplaatst als er alternatieven zijn. Volgens het bewonerscomité is er een duidelijk
verschil tussen een begraafplaats en een crematorium. Een crematorium roept een ander gevoel op.
De wethouder benadrukt dat alle locaties gelijkwaardig zijn onderzocht en beoordeeld. Hij staat
achter het onderzoek. Het mortuarium en de begraafplaats zijn een gegeven. Dit kan het
bewonerscomité niet ontkennen. De vraag is of een onafhankelijk bureau tot een andere conclusie
was gekomen.
Het bewonerscomité is het hier niet meer eens. Andere locaties zijn niet serieus onderzocht. Het
onderzoek had uitgevoerd moeten worden door een onafhankelijk bureau. Het comité is ervan
overtuigd dat er afspraken zijn gemaakt met Van Lith. Yarden heeft niet voor niets een plan gemaakt
voor een andere locatie dan de Julianasingel. Waarom is niet met Yarden gezocht naar alternatieve
locaties? Het bewonerscomité heeft gesproken met Yarden en Dela. Zij plaatsen crematoria niet in de
bebouwde kom.
De wethouder vraagt wat volgens het bewonerscomité de beste locatie is.
Het bewonerscomité geeft aan dat de eendenkooi een geschikte locatie is, maar er zijn er meerdere.
De wethouder voelt het verwijt van het bewonerscomité dat een locatieonderzoek is uitgevoerd
zonder een concreet verzoek of plan. Moet de gemeente wachten op een verzoek of een plan?
Het bewonerscomité vindt de volgorde verkeerd. De discussie over een crematorium in Oss begon met
een verzoek van de Dela. De Dela had al een intentieovereenkomst met Van Lith. In de loop van de tijd
zijn ook plannen ingediend voor andere locaties. De gemeente moet wachten op een concreet verzoek.
Dan is ook duidelijk dat een plan rendabel is. Volgens het bewonerscomité moet een crematorium niet
worden geplaatst bij woningen of in de natuur. Daarna kan worden gekeken naar synergie. Het
mortuarium kan ook verplaatsen. De locatie eendenkooi wordt weggeschreven, terwijl de beperking
van het uitzicht kan worden opgelost door bijvoorbeeld grondophoging.
De wethouder vraagt of het mortuarium zou mogen uitbreiden?
Het bewonerscomité vindt dit voorstelbaar, wanneer dit op eigen terrein gebeurt en het bosgebied
niet wordt aangetast. Het bewonerscomité stelt voor om samen met de gemeente en Van Lith in
gesprek te gaan over de uitbreiding van het mortuarium. Het toevoegen van een oven blijft
onbespreekbaar.
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De wethouder benadrukt dat het locatieonderzoek potentiële locaties in beeld brengt. Een concrete
aanvraag is niet te verwachten, zolang er geen exploitant bekend is.
Het bewonerscomité vraagt zich af of een crematorium op de locatie Julianasingel nog wel rendabel
is. Wat zijn de financiële consequenties voor de gemeente?
De wethouder geeft aan dat een crematorium een commerciële functie is. De kosten die de gemeente
maakt, maar ook benodigde aanpassingen e.d. komen voor rekening van de toekomstige exploitant.
Het bewonerscomité geeft aan dat er maar één partij is die hier kan gaan bouwen en dat is Van Lith
van het mortuarium. Dit bevestigt de vooringenomenheid van het onderzoek.
De wethouder geeft aan dat het bewonerscomité zelf heeft gevraagd om de verschillende aspecten,
juist voor de locatie Julianasingel, te onderzoeken en te onderbouwen.
Het comité bevestigt dit, maar heeft ook gevraagd om de locatie eendenkooi te onderzoeken. Deze
locatie wordt kort afgedaan.
Het bewonerscomité heeft het gevoel dat hun argumenten niet serieus worden genomen. Het comité
wijst op het gevaar van het vrijkomen van kwik bij een calamiteit in het crematorium. Dit terwijl de
kinderen in de tuin spelen.
De wethouder geeft aan dat iedere ruimtelijke ingreep discussies over afstanden en risico’s met zich
meebrengt. Hij heeft geen afspraken gemaakt met Van Lith. De wethouder bevestigt dat hij open staat
voor andere locaties. Maar de wethouder benadrukt ook dat er geen sprake is van een blanco situatie.
Er is geen sprake van vooringenomenheid, maar het mortuarium aan de Julianasingel vlakbij de
gemeentelijke begraafplaats is een bestaande situatie en dat biedt voordelen.
De wethouder vraagt hoe hij de indruk van vooringenomenheid kan wegnemen?
Volgens het bewonerscomité moet iemand onbevangen en open naar de verschillende locaties kijken.
Het onderzoek moet niet worden toegespitst op één locatie. Er zijn meerdere locaties geschikt. Het
gebrek aan ruimte van Van Lith moet niet worden opgelost door toevoeging van een crematorium.
Overigens heeft het comité wel begrip voor het probleem van Van Lith.
De wethouder is van mening dat in Oss ruimte moet zijn voor vestiging van een crematorium. Sterven
is een onderdeel van het leven, net als geboren worden. Cremeren moet plaats kunnen vinden in
dezelfde plaats waar men geboren is. Veel mensen zullen dit bevestigen, maar het verbaast hem dat
niemand een dergelijke functie dicht bij zijn eigen omgeving wil.
Het bewonerscomité is niet tegen de komst van een crematorium, maar wel tegen een locatie dicht bij
woningen. Vraagtekens blijven bestaan over het rendabel maken. Het was beter geweest om eerst een
aanbieder af te wachten. Het bewonerscomité voelt zich niet serieus behandeld.
De wethouder vat de reactie van het bewonerscomité samen:
1. Er is toegeschreven naar de locatie Julianasingel.
2. De onderzoeken zijn niet objectief tot stand gekomen.
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3. Er zijn betere locaties in Oss voor vestiging van een crematorium, zoals bijvoorbeeld de eendenkooi.
De problemen bij de locatie eendenkooi zijn oplosbaar.
De wethouder geeft aan dat er geen besluit over de locatie is genomen. Het gemeentebestuur zal een
afweging moeten maken op basis van de verschillende onderzoeken en de gesprekken die hebben
plaatsgevonden. Het proces is in ieder geval transparant geweest. De wethouder geeft aan dat hij met
het bewonerscomité open heeft gesproken. De gemaakte afspraken met het comité zijn nagekomen
en alle informatie is aan het bewonerscomité beschikbaar gesteld. Aan de veronderstelling van het
bewonerscomité van vooringenomenheid kan de wethouder niets veranderen.
De wethouder zegt toe om bij de heer en mevrouw Van Essen te komen kijken. Een afspraak hiervoor
wordt gemaakt.
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