emeenteraad

Gemeenteraad

Onderwerp:
Locatiekeuze crematorium Oss.

Volgnummer
Dienst/afdeling SSO

De raad van de gemeente Oss;
-

dat uit onderzoek blijkt dat in Oss ruimte is voor vestiging van een crematorium in
aanvulling op de bestaande voorzieningen op het gebied van lijkbezorging;

-

dat gezocht is naar een geschikte locatie voor de vestiging van een crematorium in Oss;

-

dat de afbakening plaatsvond met het oog op het potentiële verzorgingsgebied van een
crematorium in Oss, de bereikbaarheid vanuit de omgeving en de regio, de aansluiting bij
overige voorzieningen op het gebied van lijkbezorging, de ruimtelijke uitstraling met het
oog op piëteit en de afstanden op basis van milieuzonering;

-

dat verschillende zones aan de zuidkant van Oss en de zone Oss-Berghem zijn
onderzocht;

-

dat de resultaten vastliggen in een locatieonderzoek van september 2010;

-

dat in aanvulling op het locatieonderzoek onderzoeken zijn uitgevoerd op het gebied van
verkeer, milieu, natuur en haalbaarheid;

-

dat aspecten als de meerwaarde van clustering van voorzieningen en de
gezondheidsrisico’s verder zijn uitgewerkt en hierover advies is ingewonnen;

-

dat twee andere locaties, die door het bewonerscomité Oss Zuid zijn aangedragen, zijn
onderzocht;

-

dat de resultaten hiervan vastliggen in een aanvulling op het locatieonderzoek van april
2013;

-

dat over het locatieonderzoek en de aanvulling hierop verschillende keren overleg is
gevoerd met het bewonerscomité Oss Zuid;

-

dat vanuit het locatieonderzoek en de aanvulling hierop blijkt dat de locatie Julianasingel
het meeste geschikt is;

-

dat de locatie Julianasingel uit verkeerskundig oogpunt geschikt is, mogelijkheden biedt
voor landschappelijke inpassing en op de locatie voldaan kan worden aan de
toetsingsnormen vanuit de milieuregelgeving;

-

dat gezondheidsrisico’s niet te verwachten zijn;

-

dat clustering van voorzieningen op het gebied van lijkbezorging een meerwaarde heeft;

-

dat marktpartijen bevestigen dat er in Oss ruimte is voor vestiging van een kleinschalig
crematorium en aangeven mogelijkheden te zien om een toekomstgericht crematorium te
realiseren, ook binnen de gestelde voorwaarden van de locatie en voor samenwerking;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 september 2013;
gelet op het advies van de raadscommissie raadsadviescommissie van 10 oktober 2013;

besluit:

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.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 31 oktober 2013.
De gemeenteraad voornoemd,
De griffier,

De voorzitter,

drs. P.H.A. van den Akker

drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans
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