
Vormvrije m.e.r. procedure crematorium 

Een milieueffectrapportage is een onderzoek naar de milieugevolgen van een voorgenomen activiteit. 
Dat gebeurt aan de hand van alternatieven. Alternatieven zijn de mogelijke manieren waarop de 
voorgenomen activiteit kan worden gerealiseerd.  

Per 1 april 2011 is het Besluit m.e.r. gewijzigd. Nieuw element daarin is de vormvrije m.e.r.-
beoordeling. Ingevolge het gewijzigde artikel 2, vijfde lid, onder b, van het Besluit m.e.r. zijn de 
drempelwaarden voor m.e.r-beoordelingsplichtige activiteiten indicatief. Het gaat om die activiteiten 
die wel worden genoemd in kolom 1 van de D-lijst, maar die in omvang blijven onder de 
drempelwaarden zoals aangegeven in kolom 2 van de D-lijst. Dit betekent dat ook onder de m.e.r.-
beoordelingsnorm zoals opgenomen in kolom 2, moet worden gemotiveerd waarom geen m.e.r. 
noodzakelijk is.  

De realisatie van een crematorium kan worden gezien als ‘de oprichting, wijziging of uitbreiding van 
een inrichting bestemd voor de verbranding van of de chemische behandeling van niet-gevaarlijke 
afvalstoffen’,  zoals genoemd onder nr. 18  in kolom 1 van de D-lijst. De daarbij in kolom 2 
aangegeven drempels worden ruimschoots onderschreden. Op basis daarvan geldt geen verplichting 
tot een m.e.r.-beoordeling. 

Als toetsingskader daarvoor gelden de selectiecriteria als bedoeld in in bijlage III bij de EEG-richtlijn 
milieu-effectbeoordeling (M.e.r.-richtlijn (85/337/EG)). Daarbij wordt gekeken naar de kenmerken van 
de activiteit, de plaats ervan in relatie tot de omgeving, en naar de potentiele effecten. Indien op basis 
van toetsing aan die criteria niet kan worden uitgesloten dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen 
voor het milieu kan hebben, dient in ieder geval een m.e.r.-beoordeling met toepassing van de 
artikelen 7.16 tot en met 7.19 Wm te worden gedaan. 

Ook op grond van de toetsing conform artikel 2, vijfde lid, onder b, van het Besluit m.e.r. zijn er geen 
omstandigheden op grond waarvan een m.e.r.-beoordeling met toepassing van de artikelen 7.16 tot 
en met 7.19 Wm dient te worden gedaan. Hierbij wordt het volgende overwogen. 

 De omvang van het project is beperkt; er wordt slechts beperkte intensivering van een relatief 
klein gebied  mogelijk gemaakt.   Het project heeft betrekking op een reeds bestaand uitvaartcentrum. Voor de uitvoering van 
het project worden geen nieuwe, nog niet gebruikte gronden bebouwd/ ontwikkeld.   Het project staat niet in relatie met andere projecten zodat er geen sprake is van 
gecumuleerde nadelige milieueffecten.  Uit de verschillende onderzoeken blijkt dat het project geen onaanvaardbare hinder of gevaar 
oplevert. Aan alle van toepassing zijnde grenswaarden (zoals die bijvoorbeeld op grond van 
de Nederlandse Emmissierichtlijn) wordt voldaan.  In het plangebied zijn geen beschermde dier- en plantsoorten aanwezig. Het plangebied ligt 
niet in of in de nabijheid van een beschermd natuurgebied, waardoor nadelige milieueffecten 
ter plaatse van beschermde gebieden zijn uitgesloten.  Gelet op de toegestane functies, reiken de effecten van het project geografisch gezien niet 
ver.   Het project levert geen onomkeerbare milieuschade op. De verschillende milieueffecten 
(gerelateerd aan extra verkeer en daarmee samenhangend verkeerslawaai en 
luchtverontreiniging) hebben geen permanente werking; na een eventuele (niet-voorziene) 
beëindiging van het project zullen de nadelige milieueffecten beëindigen. 

Op grond van toetsing aan de selectiecriteria als bedoeld in bijlage III bij de Europese M.e.r.-richtlijn 
kan uitgesloten worden dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. Er 
bestaat derhalve geen plicht of aanleiding voor het volgen van een m.e.r.(beoordelings)procedure. 
 
 
 
 
 



 

 

Beschrijving van de werking van de crematie installatie: 

 
Het volledig automatische crematieproces duurt circa 1 uur en bereikt een maximum 
temperatuur van circa 1.100 graden. De rookgassen welke voortkomen uit het crematie 
proces worden volledig gereinigd door het filter welke achter de oven wordt geïnstalleerd. 
Rook en reuk komen niet uit de schoorsteen. De schoorsteen zelf is vanaf de openbare weg 
vanzelfsprekend niet zichtbaar.  

 

 

Foto: Crematorium te Almelo 

 

 

 
      

 
 

De crematie installatie heeft de volgende specificaties: 
   Het crematieproces is binnen 60 minuten uitgevoerd en is volledig automatisch.  De rookgassen worden gereinigd door het geïnstalleerde filter.  Stof, kwik, dioxines en geur worden door het filter uit de rookgassen gehaald.  De installatie voldoet aan alle Nederlandse en Europese wetgevingen.  De schoorsteen is vanaf de openbare weg niet zichtbaar. 

 
  
  



 
De schematisch weergave van de crematie installatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda behorende bij de bovenstaande schematische weergave: 

 

A. De Invoermachine 

B.  De oven waar de kist en overledene in gecremeerd wordt. 

C. Meet- en regelkasten 

D. Bedieningspaneel 

E. de warmtewisselaar waarin de rookgassen gekoeld worden 

F. Tweede warmte wisselaar buiten opgesteld 

G. By-pass demper 

H. Voorvervarmingsdemper 

I. Het additief station waar het reagent wordt toegevoegd 

J. het Filter waarin al het fijnstof en het reagent weer in opgevangen wordt. 

K. Opvangvat verbruikt reagent  

L. Filter Isolatie demper 

M. Hoofdventilator 

N. de schoorsteen (niet zichtbaar buiten het pand). 
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