COLLEGE GEEFT TOE DAT ER FOUTEN ZIJN GEMAAKT
Crematorium had waarschijnlijk niet gebouwd mogen
worden.
Leiden, 1 juli 2018
Vandaag is ons beroep tegen de uitbreiding van het crematorium en het vestigen van een
uitvaartcentrum op de begraafplaats Rhijnhof te Leiden, door de Raad van State in Den Haag
behandeld. Het college gaf toe dat bij de opstelling van het bestemmingsplan een fout is gemaakt.
Het crematorium had waarschijnlijk niet gebouwd mogen worden. De uitspraak wordt over 6 weken
verwacht.
De Stichting wil dat er op de begraafplaats rust wordt ervaren. Nu rijdt en loopt er sinds de opening
van het uitvaartcentrum van alles rond. Kistbezorgers, nagelstylisten, opmakers, verzorgers
bloemenbezorgers, uitvaartondernemers, condoleance bezoekers, familiebezoekers. Voor de
verbouwing was dit niet. Ook worden er verzekeringen verkocht, opbaarkamers verhuurd,
afscheidsrecepties gehouden. En dit alles 24 uur per dag. Rust op Rhijnhof is van mening dat deze
commerciële activiteiten niet passen bij een begraafplaats dat een laatste rustplaats hoort te zijn.
Onlangs heeft Dela hun verzorgingsdepot in Rijswijk gesloten (+/- 500 overledenen perjaar) en het
uitvaartcentrum van Dela in Den Haag verkocht. Die klanten komen nu ook allemaal naar Rhijnhof.
Daarnaast is sinds de opening van het nieuwe gebouw het aantal crematies op Rhijnhof met 25%
toegenomen. Dit komt door dat het verzorgingsgebied van Dela veel groter is dan Leiden alleen.
Deze centralisatie pas in de opmerking van Dela dat het ‘Financieel veel aantrekkelijker is om alles
onder één dak te hebben en daarom niet hebben gezocht naar een ruimte buiten de begraafplaats’.
De achterban van Stichting Rust op Rhijnhof bestaat uit vrijwilligers, bezorgde bewoners uit Leiden
e.o., huurders van de graven en bezoekers aan de begraafplaats. De stichting staat voor het
handhaven van de kwaliteit van de begraafplaats, voor rust, voor behoud van het monumentale
karakter en natuurlijke omgeving die afscheid en bezinning mogelijk maken. De stichting is ook voor
behoud van de historische relatie tussen de begraafplaats en de stad Leiden. Het plan van Dela geeft
zorgt voor te veel (nieuwe) functies op de begraafplaats waardoor het te druk wordt op de
begraafplaats. Die hoeveelheid drukte staat in de weg aan de rust die je op een begraafplaats wilt
ervaren. De toevoeging van een uitvaartcentrum dat louter commerciële activiteiten heeft, is voor de
stichting in zijn geheel niet wenselijk.
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