Verslag overleg vestiging crematorium in Oss d.d. 3 september 2013
Aanwezig:
- de heer K. van Lith (Van Lith Uitvaartverzorging)
- de heer W. Muller (Van Lith Uitvaartverzorging)
- wethouder H. Hoeksema
- mevrouw N. van Zuijlen (projectleider Stedelijke Ontwikkeling)
De heren Van Lith en Muller stellen zichzelf voor. Voor de wethouder is dit de eerste kennismaking
met de heren Van Lith en Muller. Hij heeft al gesprekken gevoerd met Dela en Yarden en wil nu
ook graag het gesprek aangaan met Van Lith Uitvaartverzorging.
Op een vraag van de wethouder naar de voorgeschiedenis geven de heren Van Lith en Muller aan
dat Dela in het verleden een plek heeft gevraagd voor een crematorium in Oss. Door de gemeente
is de Julianasingel als mogelijke locatie genoemd. Omdat hier al het mortuarium gevestigd is, was
samenwerking nodig. Daarom is toen het overleg tussen Dela en Uitvaartverzorging Van Lith
gestart. Uitgangspunt is altijd geweest om de opbaarfunctie bij Van Lith Uitvaartverzorging te
houden. Een crematorium in Oss zou alleen een crematorium moeten zijn zonder opbaarfunctie.
De wethouder vraagt of Van Lith Uitvaartverzorging zelf heeft nagedacht over de exploitatie van
een crematorium.
De heer Van Lith antwoordt dat het realiseren van een crematorium niet gemakkelijk is. Een
crematorium vergt een hoge investering. Van Lith heeft wel gekeken naar de mogelijkheden voor
realisatie en exploitatie van een crematorium. Zeker nu de heer Muller, die 10 jaar beheerder is
geweest van het crematorium in Beuningen, mededirecteur van Van Lith Uitvaartverzorging is. De
grotere marktpartijen proberen hun klanten naar eigen crematoria te sturen.
De wethouder verwijst naar het locatieonderzoek. Op de locatie Julianasingel ontstaat synergie
tussen verschillende voorzieningen. Dit vergt wel samenwerking tussen partijen. Hij vraagt hoe
Uitvaartverzorging Van Lith hier tegen aan kijkt.
De heer Muller geeft aan dat de Dela door middel van een mededeling bij de gemeente is
afgehaakt. Wanneer een crematorium met een eigen afscheidsruimte wordt gerealiseerd, kan een
ander hier gebruik van maken. Het gebruik maken van elkaars voorzieningen vraagt om
samenwerking. Klanten van Dela uit Oss mogen van een crematorium in Oss gebruik maken. Dat is
in de polisvoorwaarden opgenomen. Volgens de heer Muller is een aantal crematies van 500 tot
600 per jaar voor een crematorium in Oss voorlopig niet haalbaar.
De heer Van Lith vult aan dat Van Lith Uitvaartverzorging klanten zal verliezen wanneer zich in Oss
een crematorium vestigt met een eigen uitvaartcentrum. Het Herinneringshuis is voor Van Lith
Uitvaartverzorging een tussenoplossing, omdat de behoefte aan een grotere afscheidsruimte groot
is. Wanneer in Oss een crematorium komt met een grotere afscheidsruimte kan Van Lith
Uitvaartverzorging hier gebruik van maken. Het synergievoordeel, zoals genoemd in het
locatieonderzoek, is aanwezig.
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De wethouder geeft aan dat Dela en Yarden een toename van het aantal crematies verwachten in
de toekomst.
De heer Van Lith bevestigt dit. De verwachting bestaat dat in de toekomst minder dan de helft van
de overledenen nog wordt begraven.
De wethouder vraagt naar trends in de uitvaartverzorging.
De heer Van Lith ziet een toename aan alternatieve ruimten voor een afscheidsbijeenkomst.
Daarbij kan worden gedacht aan scholen, een sporthal of een zalencentrum. De keuze hiervoor is
ook afhankelijk van de beschikbare ruimten voor afscheidsbijeenkomsten. Van Lith
Uitvaartverzorging zou het Herinneringshuis het liefst vervangen door een grotere afscheidsruimte
aan de Docfalaan.
De wethouder vraagt of een crematorium in Oss nodig is.
De heer Van Lith antwoordt dat een crematorium in Oss voor crematies zonder plechtigheid niet
nodig is. Er bestaat wel behoefte aan een grotere afscheidsruimte. De ontsluiting via de Docfalaan
over het terrein van Van Lith maakt samenwerking nodig. De heer Muller vult aan dat de locatie
Julianasingel een geschikte locatie is vanwege de clustering van voorzieningen.
De wethouder geeft aan dat omwonenden overlast verwachten van het verkeer op de Julianasingel
voor het crematorium.
De heer Van Lith geeft aan dat de Julianasingel zorgt voor een goede bereikbaarheid van het
mortuarium en eventueel het crematorium. Het mortuarium heeft geen last of verstoring van
diensten door het wegverkeer op de Julianasingel. De heer Muller vult aan dat de
afscheidsbijeenkomsten buiten de spitstijden van het verkeer plaatsvinden.
De heer Van Lith heeft ook aan de buren uitgelegd dat zij geen overlast hoeven te verwachten. De
heer Muller vult aan dat een modern crematorium geen schoorsteen op het dak heeft. Hij heeft de
omwonenden aangeboden om het crematorium in Beuningen te bezichtigen. Deze uitnodiging
hebben zij niet aangenomen.
De wethouder geeft aan dat hij een bezichtiging van het crematorium in Venray aan het
bewonerscomité heeft aangeboden. Ook deze uitnodiging hebben zij niet aangenomen.
De wethouder vraagt hoeveel crematies per dag te verwachten zijn.
De heer Van Lith gaat uit van maximaal 2 crematies per dag. Hij is bang dat Dela zijn klanten naar
Uden/Rosmalen stuurt met bijvoorbeeld een bepaalde prijsstelling. Overigens werken Van Lith en
Dela prima samen.
De wethouder vraagt naar de gezondheidsrisico’s bij calamiteiten.
De heer Muller antwoordt dat er strakke protocollen gelden voor crematoria. Door het gebruik van
naverbranding en kwikfilters is de uitstoot minimaal.

2

Volgens de wethouder geven bewoners aan dat alle voorzieningen op een andere plek moeten
worden geconcentreerd in verband met toekomstige ontwikkelingen.
De heer Van Lith geeft aan dat hij al 20 jaar op deze plek gevestigd is. Van Lith Uitvaartverzorging
heeft behoefte aan een grotere afscheidsruimte.
De wethouder vraagt of Uitvaartverzorging Van Lith op de eigen locatie een grotere
afscheidsruimte nodig heeft wanneer het crematorium niet wordt gerealiseerd.
De heer Van Lith bevestigt dit.
De wethouder geeft aan dat de gemeente zich tot nu toe heeft geconcentreerd op de keuze voor
een locatie. De grond aan de Julianasingel is eigendom van de gemeente. Er zijn verschillende
manieren om een crematorium te realiseren. Heeft Van Lith hier al over nagedacht?
De heren Van Lith en Muller hebben wel nagedacht over de ontwikkeling van de locatie aan de
Julianasingel. Zij houden een optie open voor het realiseren van een nieuw gebouw. Het zelf
ontwikkelen van een crematorium met een uitvaartcentrum is niet uitgesloten. De heer Van Lith
zou graag informatie ontvangen over de omvang van de locatie aan de Julianasingel. Afgesproken
wordt deze informatie toe te sturen.
De wethouder geeft aan dat het college van burgemeester en wethouders op korte termijn een
besluit neemt over het locatieonderzoek. De gemeenteraad besluit in de vergadering van 31
oktober over de locatie voor de vestiging van een crematorium in Oss.
De wethouder bedankt de heren Van Lith en Muller voor het gesprek.
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