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Publiekssamenvatting 
In 2014 is naar aanleiding van de fusie tussen de gemeenten Zijpe, Harenkarspel en Schagen een 

nieuwe beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen opgesteld. Voor deze verordening is de 

modelverordening van de VNG gebruikt. De verordening is toentertijd aangevuld met de gegevens 

uit de drie oude gemeenten. Inmiddels is deze verordening weer aan hernieuwing toe. De 

verordening dient geactualiseerd te worden en voorzien van nieuwe beleidsmatige keuzes. 

 

 

Gevraagde besluit 
1. U wordt gevraagd de bijgevoegde Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen (2018) vast  
te stellen. 
 
De kernpunten hierin zijn: 
• Technische aanpassingen 
• Het verlengingstermijn uitbreiden naar 5, 10, 15 of 20 jaar conform de wet op de lijkbezorging. 
• De termijnen voor grafrecht worden uitgebreid naar 10, 20 en 30 jaar. 
• De opties betreffende algemene urnennissen en urnengraven worden verwijderd. 
 
2. De Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen 2014 in te trekken. 

 

 

Aanleiding 
In 2014 is naar aanleiding van de fusie tussen de gemeenten Zijpe, Harenkarspel en Schagen een 

nieuwe beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen opgesteld. Deze verordening dient 

geactualiseerd te worden en voorzien van nieuwe beleidsmatige keuzes. 

 

De gemeente Schagen heeft in het coalitieakkoord opgenomen de kostendekkendheid m.b.t. 

begraven/bijzetten los te laten. De gemeente faciliteert deze vorm van afscheid nemen van 

dierbaren en heeft de verantwoordelijkheid de begraafplaatsen op een respectabele manier te 

onderhouden. Ook dienen daarbij de tarieven aantrekkelijk te blijven zodat de inwoner altijd binnen 

de eigen gemeente een afscheid, grafrechten en onderhoud kan financieren. 

 

Middels een pilot van de begraafplaats in Waarland zal gekeken worden hoe de kosten en baten in 

balans kunnen worden gebracht. Deze pilot dient als middel tot een groter doel: een balans tussen 

kosten en baten op alle algemene begraafplaatsen in de gemeente.  

De gemeente Schagen heeft resulterend uit dit project een duidelijke (toekomst)visie op de 

begraafplaatsen en vernieuwde verordeningen passend in de huidige situatie en de wensen van de 

inwoners. 
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Het actualiseren van de beheersverordening draagt bij aan het verhogen van de baten. 
Voornamelijk het uitbreiden van de termijnen voor grafrecht en verlening hiervan. 
 

Belang 
Het is belangrijk dat gemeente Schagen beschikt over een geactualiseerde en werkbare 

beheersverordening voor alle gemeentelijke begraafplaatsen. 

 

 

Centrale vraag 
Wenst u de beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen te actualiseren en te voorzien van 

nieuwe beleidsmatige keuzes?   

 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 
Dit voorstel draagt bij aan een verordening die past bij de wensen van inwoners omtrent 

begraven/cremeren/verstrooien. Hiermee wordt aandacht besteed een belangrijk en kwetsbaar 

onderdeel van het leven. Het biedt eenduidigheid voor de inwoner en de organisatie. 

 

Kader 
• Artikel 149 van de Gemeentewet geeft de Raad bevoegdheid om verordeningen te maken 

die hij in het belang van de gemeente nodig oordeelt; 

• Artikel 35 van de Wet op de Lijkbezorging eist een gemeentelijke verordening voor de tijden 

dat gelegenheid wordt gegeven voor het begraven op een gemeentelijke begraafplaats; 

• De huidige vigerende Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Schagen dateert 

van 2014. 

 

Argumentatie 
• Een aantal technische wijzigingen heeft betrekking  op verwoording. De term lijk(en) klinkt 

onprettig en roept bij veel mensen negatieve beelden op. Ook de term belanghebbende 

(die gebruik maakt van een algemeen (urnen)graf) kan worden verward met de term 

gebruiker. Er wordt gekozen voor één term: gebruiker.  

• De verlengingstermijn uitbreiden naar 5, 10, 15 of 20 jaar biedt voordelen voor 

rechthebbenden van particuliere graven. Wanneer een rechthebbende grafrechten heeft 

betaald voor 20 jaar en er na 12 jaar iemand extra wordt begraven in het graf, zijn er nog 8 

jaren recht over. De grafrusttermijn in de Wet op de Lijkbezorging bedraagt 10 jaar. De 

rechthebbende is voor de resterende 2 jaar dus verplicht de grafrechten met 10 jaar te 

verlengen. Een optie om 5 jaar te verlengen zal voor rechthebbenden (financieel) prettiger 

worden ervaren. Daarnaast is het voor de gemeente financieel voordelig om ook verleningen 

van 15 of 20 jaar aan te bieden. Rechthebbenden die het graf zeker 40 jaar willen laten 

bestaan hoeven dan om de 20 jaar te worden aangeschreven in plaats van om de 10 jaar.  

• Het uitbreiden van de grafrechten naar 10, 20 en 30 jaar is technisch een logische stap in de 

beheerverordening. Momenteel is een rechthebbende van een particuliergraf verplicht om 

bij begraving direct 20 jaar grafrechten te betalen. Dit kan er voor zorgen dat de 

rechthebbende kiest voor een algemeen graf, een urnengraf of urnennis. Al deze 

mogelijkheden bieden wel (gebruikers)recht tot 10 jaar. Het is onwenselijk om nabestaanden 

te laten kiezen voor cremeren of te laten kiezen voor een algemeen graf vanwege de kosten 

voor 20 jaar grafrechten. Conform de Wet of de Lijkbezorging bedraagt de wettelijke 

grafrusttermijn 10 jaar, dus zou een logisch vervolg zijn om 10 jaar grafrechten aan te bieden 

in de verordening. Tot slot kan het er voor zorgen dat de overcapaciteit op de 

begraafplaatsen afneemt wanneer het begraven op deze manier aantrekkelijker wordt voor 

nabestaanden met een kleinere portemonnee.  

• De opties algemene urnennissen en urnengraven worden verwijderd uit de verordening. Hier 

wordt in de hele gemeente geen gebruik van gemaakt. De waarschijnlijkheid dat dit gaat  

gebeuren is gering. Wanneer nabestaanden met een kleine portemonnee de overledene 

laten cremeren is de kans klein dat er ook nog gekozen wordt om de urn te begraven of in 

een nis te plaatsen. Dit brengt extra kosten met zich mee, naast de crematie zelf.  
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Maatschappelijk draagvlak 
Het verruimen van de uitgifte- en verlengtermijn heeft voordelen voor nabestaanden en 
uitvaartondernemers. Het geeft de nabestaanden meer mogelijkheden om en de uitgiftetermijn en 
verlengtermijnen te regelen, die aansluit op de wensen en (financiële) mogelijkheden die zij op dat 
moment hebben. 

 

Financiële consequenties 
De actualisering van de beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen heeft geen financiële 

consequenties in de vorm van (bijzondere)  investeringen of een bijstelling van de begroting.   

Mocht er uit de pilot Waarland blijken dat er investeringen nodig zijn, wordt u hier tijdig van op de 

hoogte gebracht.  

 

 

Communicatie van het besluit 
De nieuwe verordening zal op de gebruikelijk wijze worden bekendgemaakt. Tevens zullen 

begrafenisverenigingen en uitvaartondernemers op de hoogte worden gesteld.  

 

Realisatie van het besluit 
Betrokken zijn op de hoogte van de wijzigen. De uitvoeringsbesluiten en de tarievenlijst worden 

eveneens aangepast naar de nieuwe uitgifte- en verlengtermijnen. 

 
Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen. 

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

 

 


