
RAAD VAN STATE VERKLAART HET HOGER BEROEP 
STICHTING RUST OP RHIJNHOF GEGROND 
 
De Stichting hoop dat de gemeente nu eerst met alle 
belanghebbende praat voordat er verdere beslissingen over 
Rhijnhof worden genomen.  
 
Leiden, 3 september 2018 
 
Eindelijk, na ruim twee jaar, is het zover, 15 augustus jl. heeft de Raad van State ons beroep tegen de 
uitbreiding van het crematorium en het vestigen van een uitvaartcentrum op de begraafplaats 
Rhijnhof te Leiden, gegrond verklaard.  

De Stichting is blij met de uitspraak maar tegelijkertijd teleurgesteld dat het zo heeft moeten gaan. 
De gemeente besloot halverwege 2016, zonder voorafgaande dialoog met alle belanghebbende, 
tegen het advies van de Commissie Bezwaarschiften in te gaan. Dat leiden tot een onvermijdelijke 
gang naar de rechter. Wanneer de gemeente, na het advies van de onafhankelijke commissie van 26  
januari 2016, gewoon een gesprek had gehad met alle belanghebbende, had iedereen betere 
afwegingen kunnen maken en was er niet zoveel tijd en energie verloren gegaan.  

De gemeente zal ooit een keer moeten uitleggen waarom hier toen voor gekozen is en de Stichting 
en andere belanghebbenden daarmee onnodig op kosten hebben gejaagd.  

De Stichting hoop nu dat de gemeente eerst met alle belanghebbende praat voordat er verdere 
beslissingen over Rhijnhof worden genomen.  

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.  

Voor meer informatie: 
 
Rutger van oudenhoven 
rutger@rustoprhijnhof.nl  
06-45948520 
 
Eimert van der Vleit 
eimert@rustoprhijnhof.nl 
06-53781073 
 
Lodewijk Bloemendaal 
lodewijk@rustoprhijnhof.nl  
06-51834288 
 
www.rustoprhijnhof.nl  
Zie documenten in http://rustoprhijnhof.nl/Nieuws/  

mailto:rutger@rustoprhijnhof.nl
mailto:eimert@rustoprhijnhof.nl
mailto:lodewijk@rustoprhijnhof.nl
http://www.rustoprhijnhof.nl/
http://rustoprhijnhof.nl/Nieuws/

