Verslag overleg vestiging crematorium in Oss d.d. 20 juni 2013
Aanwezig:
- de heer J. Heskes (Yarden)
- wethouder H. Hoeksema
- mevrouw N. van Zuijlen (projectleider Stedelijke Ontwikkeling)
De heer Heskes stelt zichzelf voor. Hij onderzoekt voor Yarden de mogelijkheden voor vestiging
van crematoria in Nederland. Yarden is nog niet voldoende vertegenwoordigd in het zuiden van
Nederland. Yarden werkt bij voorkeur samen met lokale ondernemers.
De wethouder vraagt naar het voorstel van Yarden voor een crematorium ten noorden van het
bedrijventerrein Vorstengrafdonk.
De heer Heskes geeft aan dat Yarden locaties zoekt op enige afstand van woonbebouwing.
Iedereen wil graag een crematorium in de omgeving, maar niemand wil een crematorium in de
achtertuin. Vaak speelt emotie een rol en bestaat het beeld van een ‘rokende schoorsteen’. Yarden
heeft bewust gezocht naar een locatie aan de zuidkant van Oss in een rustige omgeving en met
een groene uitstraling. Piëteit is belangrijk uitgangspunt voor de locatie en de route er naar toe. De
noordkant van Oss heeft een te industriële uitstraling.
De wethouder vraagt naar ontwikkelingen op het gebied van het nemen van afscheid.
Volgens de heer Heskes kent Nederland 60 tot 70 crematoria en dat aantal neemt nog steeds toe.
Het nemen van afscheid verandert. Mensen stellen steeds hogere eisen aan de kwaliteit. Bij de
keuze voor een locatie tellen gemak en afstand mee.
De wethouder geeft aan dat er in de media de laatste tijd vaker berichten verschijnen over
ongelukken in crematoria.
De heer Heskes geeft aan dat alle installaties in een crematorium computergestuurd zijn. Er wordt
constant gemeten en opnieuw ingeregeld. Het risico op een bedrijfsongeval is het grootst op het
moment van invoer in de oven. Dit soort ongevallen gebeurt helaas en deze verschijnen steeds
vaker in het nieuws.
De wethouder vraagt naar de behoefte aan een crematorium in Oss.
De heer Heskes geeft aan dat Yarden eigenaar is van het crematorium in Beuningen. Dela is
eigenaar van de crematoria in Uden en Rosmalen. Yarden constateert dat er voldoende
marktruimte is voor een aanvullend crematorium in Oss. De potentie is voldoende voor een
rendabele exploitatie van een kleinschalig crematorium. Yarden zoekt altijd de samenwerking met
een lokale ondernemer. Het uitvaartcentrum doet de verzorging en het opbaren. Het crematorium
regelt het afscheid, de dienst en het cremeren. De samenwerking bestaat uit het niet concurreren
met elkaar, maar kan ook bestaan uit het delen van één gebouw.
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De wethouder vraagt wat Yarden vindt van de locatie Julianasingel.
De heer Heskes vindt dat de locatie perfect ligt ten opzichte van de bestaande voorzieningen als
het mortuarium en de begraafplaats. Door het vestigen van een crematorium wordt een
basisvoorziening aan de bestaande functies toegevoegd. De locatie biedt mogelijkheden om geluid
van de weg te weren door een vorm van afscherming. De gevoeligheid van de locatie in de
omgeving is moeilijk. Bezwaren tegen uitstoot en geluidsoverlast zijn feitelijk te weerleggen.
Crematoria moeten voldoen aan strenge eisen voor wat betreft filterinstallaties. De uitstoot wordt
continu gemeten. De locatie moet voldoende parkeergelegenheid bieden, ook voor grotere
groepen.
De wethouder vraagt of Yarden in gesprek is met Van Lith van het mortuarium.
De heer Heskes antwoordt dat de gesprekken zijn stilgelegd totdat meer duidelijkheid bestaat over
de locatiekeuze.
Gevraagd naar meer voorbeelden over crematoria tussen bebouwing, noemt de heer Heskes
crematoria in Den Haag, Loosduinen, Rijswijk, Utrecht en Bilthoven. Bij alle locaties is wel de
richtafstand van 100 meter ten opzichte van omliggende woningen aangehouden.
De wethouder bedankt de heer Heskes voor het gesprek.
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