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Op 17 december 2017 heeft u het raadsvoorstel rondom het begraafbeleid en de wijzigingen in de 
verordening op de Lijkbezorgingsrechten aangehouden. Tijdens de vergadering heeft u 
vragen/opdrachten aan het college meegeven, waarna de toezegging is gedaan dat het college er bij u 
op terug zou komen. Het betreft de volgende zaken:  
 

1. Hoe gaan we om met de kostendekkendheid van het taakveld begraven: 
o Samenhang met andere producten/programma’s 
o Openbaar groen 
o Huurachterstanden 
o Verdeling met openbaar groen (profijtbeginsel) 
o Grondslag van de rechten 

2. Onderzoek of het mogelijk is om een natuurbegraafplaats in de gemeente Tynaarlo aan te 
leggen; 

3. Hoe gaan we in de toekomst om met begraven in de gemeente Tynaarlo; 
4. Hoe is de voortgang rondom monumentale graven. 

 
Wij bereiden een discussienota voor over de kostendekkendheid en betaalbaarheid van begraven, in 
relatie met het groenonderhoud. In deze nota komen wij terug op de door u raad gestelde vragen en 
meegegeven aandachtspunten. Wij zullen deze nota aan u toelichten alvorens u deze ter bespreking kunt 
agenderen.  
 
Denkrichtingen    
 

1. Hoe om te gaan met de kostendekkendheid  
Onze uitgangspunten blijven het profijtbeginsel en 100% kostendekkendheid van het taakveld 
(programma) begraven. Het streven is om begraven voor een ieder betaalbaar te houden. In de 
discussienota die wij aan u voorleggen, zullen wij nadrukkelijk aandacht besteden aan de samenhang 
tussen begraven en openbaar groen en de toerekening van kosten aan deze producten.  
 
Een ander belangrijk punt is dat wij op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording een 
voorziening dienen te vormen voor het toekomstig onderhoud van de begraafplaatsen, bestaande uit de 
ontvangen begraafrechten. Dit betekent dat wij met terugwerkende kracht deze voorziening dienen te 
vormen. In de nota zullen wij dit uitgebreid toelichten.  
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2. Natuurbegraafplaatsen in de gemeente Tynaarlo 

Wij laten het initiatief voor een natuurbegraafplaats in de gemeente over aan de markt. Wanneer er 
marktpartijen zijn die een natuurbegraafplaats willen ontwikkelen, dan gaan wij hier vanuit een positieve 
houding met ze over in gesprek. 
 

3. Hoe gaan we in de toekomst om met het begraven in de gemeente Tynaarlo 
Wij houden de huidige begraafplaatsen duurzaam in stand en breiden deze niet verder uit. We leggen 
ook geen nieuwe begraafplaatsen aan. Dit doen wij omdat we verwachten dat we op de huidige 
begraafplaatsen, mede door actief te ruimen voldoende ruimte hebben om duurzaam te kunnen blijven 
begraven.  
 

4. Voortgang monumentale graven 
Aan de hand van een door ons gemaakte inventarisatie van graven die in aanmerking zouden kunnen 
komen voor de status van monumentaal graf, stellen wij samen met de historische verenigingen in onze 
gemeente een lijst op van monumentale graven.  
 
Voor Eelde en Zuidlaren is de lijst gereed en wordt de lijst door de historische verenigingen aangevuld. 
Op 5 september jl. hebben wij een bijeenkomst gehad met de historische verenigingen in Vries voor het 
maken van een planning over de voortgang in Vries. Wanneer de lijst voor Vries ook gereed is, wordt de 
lijst aan het college voorgelegd voor besluitvorming. Hierna gaan we in gesprek met u over hoe we de 
monumentale graven in stand kunnen houden. 
 
Vervolg  
Wij werken onze denkrichtingen de komende weken verder uit, zodat wij de discussienota in november 
aan u kunnen aanbieden. Ons doel is dat het nieuwe beleid en de aanpaste verordeningen per 1 januari 
2019 van kracht zijn.  
 
Mocht u vragen hebben over deze brief dan kunt u contact opnemen met Jeroen Soppe. Hij is bereikbaar 
via bovenstaand telefoonnummer of via de mail: j.soppe@tynaarlo.nl 
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders 
 
 
 
 
mr. J. Th. van Nieukerken drs. M.J.F.J. Thijsen 
gemeentesecretaris burgemeester 

 


