College van B&W Gemeente Utrecht
Postbus 16200
3500CE Utrecht
Betreft: advies St.Barbara

Utrecht, 15 november 2018

Geacht college,
De wijkraad Oost heeft kennis genomen van de omgevingsvergunningsaanvraag van St.
Barbara om op haar terrein een crematiefaciliteit te gaan bouwen. De wijkraad heeft begrip
voor de problematiek waar de begraafplaats mee geconfronteerd wordt.
Toch plaatst ze een paar kritische kanttekeningen. Op advies van de wijkraad is een
klankbordgroep opgericht om overleg tussen St. Barbara en haar omgeving op gang te
brengen. Na een paar sessies heeft dit initiatief vanuit de begraafplaats helaas geen
opvolging meer gevonden. Ook in publicaties in kranten lijkt het bestuur van St. Barbara niet
over de juiste voelsprieten te beschikken die de sentimenten in de buurt aanvoelen.
Tijdens de sessies in de klankbordgroep bleek onder meer bezorgdheid over de extra
verkeersbewegingen en andere milieuaspecten die een daar te vestigen crematorium
oproepen. Daarnaast bestaat er zorg over het aantasten van het monumentale karakter van
de begraafplaats als daar een nieuw gebouw wordt gevestigd. Zorgen waar het bestuur van
St. Barbara geen heldere antwoorden op heeft gegeven.
Ook lijkt de begraafplaats niet open te staan om alternatieven, als elektrisch cremeren in
plaats van op gas of bijvoorbeeld de huidige ruimtes als ceremonieruimte beter te
vermarkten waarbij de technische crematie elders plaats kan vinden, te onderzoeken.
De wijkraad Oost adviseert het college vanuit bovenstaand een omgevingsvergunning pas te
verlenen als:
• het monumentale karakter van de begraafplaats door de bouw van een crematorium
niet wordt geschaad
• bewezen is dat alle alternatieven, inclusief het scheiden van de ceremonie van de
technische crematie ter plekke, onderzocht zijn
• het cremeren elektrisch gebeurt analoog de strategie van de gemeente Utrecht om
‘van het gas af’ te gaan
• onomstotelijk vaststaat dat realisatie van het crematorium niet zal leiden tot
stankoverlast voor de omwonenden.
Wij zien uw reactie op ons advies graag tegemoet.
Met vriendelijk groet,

Remmelt Veen, voorzitter Wijkraad Oost.
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