
   
 
Nog te beantwoorden vragen informatieavond RV Begraaftarieven en toekomst begraafplaatsen 

op 7 december 2020 

Vraag Antwoord 

Kunt u een betere uitleg van de 
overgangsregeling geven? 

De overgangsregeling zorgt ervoor dat 
rechthebbenden kunnen delen in het lagere 
tarief dat vanaf 1 januari 2022 gaat gelden als 
de raad daarmee instemt. Over de resterende 
looptijd op 1 januari 2022 krijgt iedere 
rechthebbenden verhoudingsgewijze verlenging 
van de graftermijn. Dus als het tarief met 45% 
daalt, dan wordt de resterende graftermijn met 
45% verlengd. 

Hoe wordt grafonderhoud vormgegeven? Rechthebbenden dienen hun graf te 
onderhouden. Als de raad daarmee instemt, 
kunnen rechthebbenden het grafonderhoud 
door de gemeente laten uitvoeren tegen een 
bepaald tarief. Grafonderhoud bestaat uit het 
jaarlijks schoonmaken van de steen en het 
verwijderen van onkruid en het maaien van 
gras(kanten). 
Bij koopgraven en cultuurhistorisch waardevolle 
graven waar de gemeente zorg voor draagt, 
voert de gemeente het onderhoud uit. 

Vroegtijdig reserveren en langere graftermijnen 
zijn getoetst bij het inwonerspanel. Was het 
inwonerspanel het daar wel of niet mee eens? 

66% wenst vroegtijdig een graf te reserveren en 
30% geeft aan langere graftermijnen te wensen. 

Bij scenario niet ruimen lopen de kosten van 
grafonderhoud voor de gemeente op tot ca.  
€ 1.020.000. Is dat per jaar of over een periode 
van 50 jaar? Om hoeveel graven gaat het dan? 

Op het moment dat alle graven over ca. 50 jaar 
bezet zijn, dient de gemeente jaarlijks ca.  
€ 1.020.000 ter beschikking te hebben om deze 
graven te onderhouden. Het gaat om 5100 
graven. 

Bos der Omarming: waar en wanneer? In het Bos der Omarming in het Wildrijk te Sint 
Maartensvlotbrug bestaat de mogelijkheid om 
een boom te planten voor een overleden kind. 
Gemeente Schagen streeft ernaar om in het 
kader van de Groenstructuurvisie een bos der 
omarming te ontwikkelen waar een boom 
geplant kan worden voor overleden kinderen en 
volwassenen. Het is nog niet bekend waar en 
wanneer dit gerealiseerd wordt. 

Verlenging grafrecht 50 jaar mogelijk? Volgens de wet op de lijkbezorging is de 
maximale termijn bij verlengen 20 jaar. Er zijn 
mensen die een notaris vragen om voor 
verlenging zorg te dragen om nabestaanden te 
ontzorgen, bijvoorbeeld voor 50 jaar. De notaris 
zorgt er dan voor dat op tijd verlengd wordt. De 
notaris zal als rechthebbende bij de gemeente 
bekend moeten zijn. 



   
 

Gelieve achterstallig ruimen op te schorten op 
begraafplaats Sint Maartensbrug tot het 
onderzoek door de werkgroep, naar graven van 
mensen die geboren zijn voor 1900, is afgerond. 

Deze graven zijn in de begraafplaats-
administratie aangemerkt als potentieel 
cultuurhistorisch waardevol. Deze graven laten 
we ongemoeid tot het onderzoek is afgerond en 
de beoordeling heeft plaatsgevonden.  

blz 4 onderaan ; er wordt niet gekozen voor 
scenario ‘niet  meer ruimen’ maar uiteindelijk is 
er wel een maximum grafrecht 20 jaar.. !..  
En zijn er dan wel voorstellen over niet 
ruimen?  

Het college heeft besloten om niet te kiezen 
voor scenario niet ruimen en ook niet voor de 
variant waarbij maximaal voor 20 jaar grafrecht 
wordt betaald, omdat niet ruimen leidt tot veel 
hoger grafrecht. Het college wil het grafrecht 
betaalbaar houden. Er zijn dus geen voorstellen 
over niet ruimen. 

blz 9 onderhoudskosten vervallen als de raad 
instemt ; maar blz 10: Ingangsdatum nieuwe 
begraaftarieven per 01-01-2022.  Maar hoe 
wordt administratief geregeld met de 
onderhoudstarieven die bv dit jaar opnieuw 
ingaan.  
 

De nieuwe tarieven gaan in op 1 januari 2022, 
indien de raad de Verordening 
Lijkbezorgingsrechten 2022 vast stelt. Alle 
rechthebbenden ontvangen bericht van de 
gemeente waarin de overgangsregeling wordt 
uitgelegd en wat de nieuwe einddatum van het 
grafrecht is geworden. 

 


