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Zaaknummer: 2014/12216 
Referentie:      2014/12220 

Raadsvergadering d.d. 13 mei 2014 agendapunt  15        
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 22 april 2014 
 
Portefeuillehouder:   de heer T.J. Wijbenga 
Behandelend ambtenaar: de heer  M. Aalders 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 939 
E-mail adres:                m.aalders@tynaarlo.nl 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd) 
 
Onderwerp 
Vaststellen verordening gemeentelijke begraafplaatsen 2014. 
 
Gevraagd besluit 
De “Verordening Gemeentelijke begraafplaatsen 2014” vaststellen  
 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
Na het vaststellen van de geactualiseerde verordening voldoet de regelgeving van de gemeente weer aan de 
reeds gewijzigde Wet op de lijkbezorging. Tevens zal de nieuwe verordening als effect hebben dat de 
gemeente, na inwerkingtreding van deze verordening tussen reeds bestaande graven kan begraven. Het gevolg 
is tevens dat de voorgenomen ruiming er toe zal leiden dat de rechtsongelijkheid wordt bestreden. Dit is 
gelegen in het feit dat er op de begraafplaatsen in de gemeente rechten op graven zijn uitgegeven waarvoor 
ieder jaar is betaald en dat er rechten op graven waren die reeds of al langere tijd zijn verlopen. Dit laatste heeft 
er tot nu toe echter niet toe geleid dat deze graven zijn geruimd. 
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
De gemeente wil gaan ruimen, omdat de ruimte op haar begraafplaatsen beperkt is. Hierdoor zou de gemeente 
op termijn nieuwe begraafplaatsen moeten aanleggen. De aanleg van een dergelijke begraafplaats is duur. Het 
eventueel uitbreiden van een begraafplaats brengt ook extra onderhoudskosten met zich mee, met als gevolg 
dat de kosten voor een graf zullen stijgen. De gemeente acht dit niet wenselijk, vooral niet omdat hogere kosten 
voor sommige mensen een belemmering vormen om te kiezen voor begraven. De gemeente wil er daarom voor 
kiezen om oude graven actief te gaan ruimen. Dit voorstel dient ter ondersteuning van het voorgenomen 
ruimingbeleid van de gemeente. De nieuwe verordening borduurt voort op dit beleid. Wanneer de gemeente 
aansluitend en tussen reeds uitgegeven graven kan begraven zal zij hiermee het naderende gebrek aan ruimte 
kunnen bestrijden.  
 
Wat ging er aan vooraf 
In 2009 zijn de eerste stappen gezet om te komen tot duurzaam begraven. Dit wil zeggen dat er op de vijf 
begraafplaatsen in onze gemeente altijd voldoende ruimte is om te begraven, asbussen bij te plaatsen en as te 
verstrooien zonder dat de begraafplaatsen verder uitgebreid worden. 
 
In deze periode is er intensief met de inwoners van de gemeente gesproken over wat zij van het toenmalige 
begraafbeleid vonden en hoe dit er in de toekomst uit zou kunnen zien. Deze input is meegenomen in ons 
beleid en vertaald in de verordening. 
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Om een vervolg te geven aan het duurzaam begraven zijn wij nu bezig met het vormgeven van het 
ruimingbeleid. Dit wordt om een aantal redenen opgepakt: 

• Vorm en inhoud geven aan het duurzaam begraven; 
• Opvullen van opengevallen plekken op de begraafplaatsen; 
• Het bestrijden van rechtsongelijkheid; 
• Optimaliseren van de bedrijfsvoering. 

 
Voordat we overgaan tot ruimen zal er nog het nodige voorafgaan op het gebied van communicatie. Het idee is 
om de ruiming in twee fasen te laten geschieden. In de eerste fase zal alleen het grafmonument verwijderd 
worden en in een later stadium zal de gemeente overgaan tot daadwerkelijke ruiming. 
 
Waarom in twee fasen? In de eerste plaats om aan te tonen dat de gemeente actie onderneemt in gevallen 
waarbij rechthebbenden de huur van een graf niet heeft verlengd. Op het moment doet de gemeente niets. Het 
daadwerkelijk ruimen en opnieuw uitgeven van de graven vergt vanuit de Wet op de Lijkbezorging een 
zorgvuldige procedure die naar verwachting meer dan een jaar in beslag zal nemen. In het geval de gemeente 
nu begint, dan zullen de eerste graven pas eind 2015 daadwerkelijk geruimd worden. 
 
Wat gaat er gebeuren met de overblijfselen na het daadwerkelijk ruimen? De gedachte is om hiervoor een 
verzamelgraf in te gaan richten. Op dit graf komt een monument waarop kort wordt aangegeven wie er 
begraven liggen inclusief de data van geboorte en overlijden. 
 
De eerstvolgende stap voor wat betreft het ’handen en voeten’ geven aan het ruimingbeleid, is het aanpassen 
van deze verordening. Binnen deze verordening ontstaat de mogelijkheid om tussen reeds uitgegeven graven 
te begraven. Op dit moment kan de gemeente slechts aansluitend op het laatst uitgegeven graf een nieuw graf 
uitgeven. Voort worden een aantal andere zaken aangepast die in verband staan met de wetswijziging van de 
Wet op de Lijkbezorging. 
 
Wat hebben wij de afgelopen jaren nog meer gedaan:  

• De begraafplaatsen de Walakker in Zuidlaren en de Duinen in Eelde  zijn nog uitgebreid in het kader 
van het duurzaam begraven; 

• De verordening is aangepast in 2009; 
• Het ruimingbeleid is in 2012 vastgesteld; 
• Er loopt een onderzoek naar het gebruik van de aula’s. 

 
Hoe informeren we de inwoners? 
De gewijzigde verordening wordt op de wettelijk voorgeschreven wijze gepubliceerd.  
 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
Niet van toepassing. 
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd?  
Niet van toepassing. 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
P. Adema, burgemeester 

 
 

drs. G.K. Zijlstra, gemeentesecretaris 
 
 

                       
 


