
Oogst bijeenkomst toekomst begraafplaatsen gemeente Schagen 23 oktober 2019

vraag antwoord actie gemeente termijn

Thema Begraafmogelijkheden

1 Hoe wordt de aanmeldings-procedure 

van een begrafenis (administratief 

proces) ervaren en zijn er 

verbeterpunten?

De meningen hierover zijn overwegend 

positief. 

- -

2 Volstaat begraven op rij of is het zelf 

uitzoeken van een graf belangrijk?

De meningen hierover lopen sterk uiteen. 

Sommige aanwezigen vinden dit heel 

belangrijk. Anderen totaal niet. 

In principe wordt begraven op rij, tenzij een 

plek vrij is tussen bestaande graven. Er kan nu 

uit minimaal vijf plekken gekozen worden. 

2020

3 Welke grafsoorten zijn wenselijk en op 

welke begraafplaatsen?

3a Aparte kindergraven voor kinderen 

jonger dan 1 jaar?

Er is geen grote behoefte, maar als er een is 

wordt er waarschijnlijk wel gebruik van 

gemaakt.

Op bijna alle begraafplaatsen zijn kindergraven 

beschikbaar.

-

3b Aparte kindergraven voor kinderen van 

1 t/m 12 jaar?

Niet genoemd/gekozen en daarom niet 

besproken.

Op bijna alle begraafplaatsen zijn kindergraven 

beschikbaar.

-

3c Graven zonder onderhoudszorg? Niet genoemd/gekozen en daarom niet 

besproken.

- -

3d Natuurgraven in een natuurlijke 

omgeving?

Natuurgraven wordt erg interessant 

gevonden, maar het is voor de meesten 

onduidelijk wat dat nu precies inhoudt. 

Verder onderzoeken of het creeren van 

mogelijkheden voor natuurbegraven mogelijk 

en wenselijk is.  

2020-

2021

3e Familiegraven waarin de resten van 

andere familieleden onderin 

samengevoegd worden?

Niet genoemd/gekozen en daarom niet 

besproken.

- -

3f Algemene graven? Niet genoemd/gekozen en daarom niet 

besproken.

Op alle begraafplaatsen zijn algemene graven 

beschikbaar.

-

3g Historische graven? Niet genoemd/gekozen en daarom niet 

besproken.

Op 15 oktober 2019 heeft het college de lijst 

met cultuurhistorisch waardevolle graven 

vastgesteld. De gemeente onderhoud deze 

graven nadat het grafrecht is verlopen. De lijst 

en de inventarisatierapporten zijn vanaf 

december 2019 te downloaden van 

www.schagen.nl

-

4 Welke graftermijnen zijn wenselijk? 

Tien, twintig, dertig of ook veertig en 

vijftig of wellicht 100 jaar?

Over het algemeen voldoen de huidige 

graftermijnen vn tien, twintig en dertig jaar.

We onderzoeken of we langere termijnen 

mogelijk willen maken.

2020

5 Welke verlengingstermijnen zijn 

wenselijk? Vijf, tien, vijftien en twintig 

jaar?

Het wordt door enkelen wel fijn gevonden 

als er ook per 1 of 2 jaar verlengd zou 

kunnen worden. 

Korte verlengingen vragen onevenredige grote 

administratieve inspanningen van de 

gemeente. We blijven vijf jaar als minimum 

termijn hanteren.

-

6 Is een verruiming van de begraaftijden 

wenselijk (met toeslag)?

Ook hierover lopen de meningen sterk 

uiteen. Sommige aanwezigen vinden dit heel 

belangrijk. Anderen veel minder. Een 

meerprijs wordt over het algemeen als heel 

logisch ervaren. 

Met ingang van 2020 is het mogelijk om alle 

dagen van de week begraven te worden indien 

de raad de verordening grafrechten 2020 

vaststelt.  Voor begraven op maandag t/m 

vrijdag voor 9.00 uur en na 15.00 uur wordt 

het recht verhoogd met 50%. Voor begraven 

op zaterdag voor 9.00 uur en na 14.00 uur 

wordt het recht verhoogd met 50%. Voor 

begraven op zon- en feestdagen wordt het 

recht verhoogd met 100%.

2020

6a In de avond tot uiterlijk 19.00 uur (1 

uur voor zonsondergang)

Zie hierboven bij 6. Zie hierboven bij 6. -

6b Op zaterdagen? Zie hierboven bij 6. Zie hierboven bij 6. -

6c Is een toeslag van 50% of 100% 

acceptabel?

Zie hierboven bij 6. Zie hierboven bij 6. -



7 Voldoen de 

grafbedekkingensmogelijkheden nog 

aan de hedendaagse behoeften of is 

aanpassing van de voorwaarden 

wenselijk?

Ja, de mogelijkheden voldoen nog aan de 

hedendaagse behoefte. 

Geen actie nodig. -

8 Welke andere suggesties zijn er? Geen. U kunt altijd suggesties mailen naar 

postbus8@schagen.nl

-

Thema Asbestemmingen

1 Welke asbestemmingen zijn wenselijk 

en op welke begraafplaatsen?

1a Urnengraven/urnenkeldertjes? Er is betere informatie en uitleg nodig over 

wat er wel en niet op een urnengraf of bij 

een urnennis gezet mag worden.

We onderzoeken hoe we betere informatie 

kunnen geven. Ook onderzoeken we of er 

mogelijkheden zijn om urnengraven 

beschikbaar te stellen op begraafplaatsen waar 

die nu nog niet zijn.

2020-

2021

1b Bovengrondse asbestemmingen in 

urnen of zuilen op kosten van de 

rechthebbende?

De grootste belangstelling hebben 

urnengraven en bovengrondse 

urnenvoorzieningen waar mensen zelf een 

monument of urn of zuil mogen plaatsen.

Op dit moment bieden wij deze mogelijkheden 

op vrijwel iedere begraafplaats.

-

1c Is er minder belangstelling voor 

urnennissen in urnenmuren?

De nissen in de urnenmuren worden als te 

duur ervaren. Lagere tarieven zijn 

noodzakelijk. Niet alle begraafplaatsen 

hoeven urenmuren te hebben. Een aantal 

urnenmuren is bovendien niet aantrekkelijk. 

Meningen verschillen over wel of niet extra 

urnenmuren oprichten. Waarschijnlijk zijn de 

investeringskosten te hoog voor het 

aanbieden van betaalbare nissen.

Met ingang van 2020 verlagen we de tarieven 

voor urnennissen. Er is voldoende ruimte in de 

urnenmuren beschikbaar.

2020

1d Asbijzettingen in bestaande graven tot 

2 asbussen per graf?

Niet genoemd/gekozen en daarom niet 

besproken.

- -

1e Asbijzettingen in een urn op een 

bestaand graf?

Niet genoemd/gekozen en daarom niet 

besproken.

- -

1f Verstrooivelden? Verstrooivelden op begraafplaatsen zijn 

wenselijk, maar de meeste mensen kiezen 

toch voor zelf verstrooien elders. 

In 2020 realiseren we strooivelden op de 

begraafplaatsen van Petten, Schagen, Sint 

Maarten, Tuitjenhorn, Waarland en 

Warmenhuizen.

2020

1g Verbod op asverstrooiing op 

grafbedekking vanuit hygienische en 

ethische motieven?

Niet genoemd/gekozen en daarom niet 

besproken.

- -

2 Welke uitgiftetermijnen zijn wenselijk? 

Vijf, tien, vijftien en twintig of ook 

vijftig jaar?

Uitgiftetermijnen asbestemmingen van 5, 10, 

20, 30 en 50 jaar. Eventueel met gestaffelde 

tarieven, waarbij 10 jaar relatief iets duurder 

is dan de helft van 20 jaar en 30 en 50 jaar 

omgerekend per jaar goedkoper zijn dan 20 

jaar.

De uitgiftetermijn van 5 en 50 jaar zijn nu niet 

mogelijk. We onderzoeken of we een 

uitgiftetermijn van 50 jaar mogelijk willen 

maken.

2020

3 Welke verlengingstermijnen zijn 

wenselijk? Vijf, tien, vijftien en twintig 

jaar?

Verlengingstermijnen van 5, 10, 15 en 20 

jaar. Eventueel gestaffeld tarieven.

Deze verlengingstermijnen zijn met ingang van 

2020 mogelijk voor alle asbestemmingen.

2020

4 Is het acceptabel dat er een 

verschillend tarief komt voor 

asbijzettingen met nabestaanden en 

zonder nabestaanden?

Niet genoemd/gekozen en daarom niet 

besproken.

- -

5 Is er behoefte aan een algemeen 

herdenkingsmonument/zuil voor de 

plaatsing van naamplaatsjes bij de 

verstrooivelden?

Er is behoefte aan het plaatsen van 

zuilen voor gedenkplaatjes van personen 

wiens as verstrooid is.

We doen ons best om dit met ingang van 2021 

te realiseren.

2021

6 Voldoen de 

grafbedekkingsmogelijkheden en 

urnennisvoorzetplaten nog aan de 

hedendaagse behoeften of is 

aanpassing van de voorwaarden 

wenselijk?

Niet genoemd/gekozen en daarom niet 

besproken.

- -



7 Zijn ondernemers bereid om mee te 

participeren in ontwerp en financiering 

van nieuwe 

asbestemmingsmogelijkheden? 

Suggesties?

Niet genoemd/gekozen en daarom niet 

besproken.

- -

8 Welke andere suggesties zijn er? 1. Tevens is er belangstelling voor het 

plaatsen van asbussen in 

natuururnengraven, onderhoudsvrij en 

uitgegeven voor langere termijnen. 

Dit onderzoeken we in 2021 2021

2. Andere mensen houden meer van goed 

onderhouden urnentuinen. Suggestie om 

urnentuinen aan te leggen met een hoog 

onderhoudsniveau en desnoods een hoger 

tarief.

Dit onderzoeken we in 2021 2021

3. Onderhoudskosten integreren in het 

grafrecht of gebruiksrecht en ineens laten 

betalen i.p.v. jaarlijks.

Dit onderzoeken we in 2020 2020

4. Biedt ruimte voor het planten van 

gedenkbomen die zijn opgekweekt in de as 

van een overledene (er is al een 

commercieel aanbod).

We verkennen de mogelijkheden in 2020. 

Overigens bestaat deze mogelijkheid voor 

overleden kinderen in het Wildrijk. Zie 

www.hetbosvanderomarming.nl

2020

5. Verken samenwerking met crematoria 

t.a.v. asbestemmingen

We zien hier geen toegevoegde waarde voor 

de gemeentelijke begraafplaatsen.

-

Thema Dienstverlening

1 Is er bij de bevolking voldoende 

bekendheid met de 

begraafmogelijkheden en 

asbestemmingsmogelijkheden van de 

gemeentelijke begraafplaatsen?

Veel mensen verdiepen zich pas in de 

mogelijkheden op het moment van 

overlijden. De uitvaartondernemer is het 

eerste aanspraakpunt. Er is grote 

onbekendheid met het aanbod van 

asbestemmingen van de gemeente Schagen. 

Het is wenselijk dat er een aparte folder 

komt en informatie op de website. Eventueel 

gebruik van sociale media en deelnemen aan 

regionale uitvaartbeurzen. Kortom meer 

voorlichting is gewenst en een diversiteit aan 

verspreidingspunten.

We onderzoeken hoe we betere informatie 

kunnen geven.

2020-

2021

2 Is de informatie op de website 

voldoende of is een aparte website 

wenselijk?

Er is behoefte aan een aantrekkelijk website 

over de mogelijkheden voor begrafen en 

asbestemmen en de tarieven. De huidige 

informatie op schagen.nl is te summier. 

Suggestie: geef ook informatie in 

dorpsbladen met een link naar die website.

We onderzoeken hoe we betere informatie via 

de website en in dorpsbladen kunnen geven.

2020-

2021

3 Heeft u behoefte aan folders, 

tarieflijsten, promotiefilmpjes over de 

begraafplaatsen ter informatie van de 

nabestaanden?

Er is behoefte aan het toezenden van de 

nieuwe tarievenlijst aan het begin van ieder 

jaar. Er is ook behoefte aan folders.

Op het moment dat de tarievenlijst is 

vasgesteld mailen we die naar de bij ons 

bekende begrafenisondernemers en 

uitvaarverenigingen. We onderzoeken de 

mogelijkheid om een folder te ontwikkelen in 

2021.

ieder 

jaar in 

januari 

4 Is er behoefte aan particuliere 

gedenkplaatsen zonder begraving of 

asbijzetting?

Ja, bijvoorbeeld voor verkeersslachtoffers en 

vroeg geboren kinderen.

Omdat verkeerslachtoffers en vroeggeboren 

kinderen al op een begraafplaats begraven zijn 

of de as is bestemd, heeft het volgens ons 

geen toegevoegde waarde om ook nog een 

gedenkplaats op de begraafplaatsen in te 

richten.

-

5 Is er behoefte aan vroegtijdige 

grafreservering bij leven tegen een laag 

tarief?

Ja, hier is veel behoefte aan, met name 

tegen een laag tarief.

Dit onderzoeken we in 2020. 2020



6 Is er behoefte aan acceptatie voor het 

begraven van dieren op de 

begraafplaatsen of een speciaal vak 

voor dieren?

De meningen hierover verschillen. Er zijn 

voorstanders en tegenstanders (laat dit bij 

een commerciele partij). Voorkeur voor een 

speciaal vak voor dieren en niet op alle 

begraafplaatsen.

Dit onderzoeken we in 2021 2021

7 Is er behoefte aan een 

herdenkingsmonument met 

naamplaatjes voor de herdenking van 

levenloos geboren kinderen jonger dan 

24 weken?

Er is geen grote behoefte, maar als er een is 

wordt er waarschijnlijk wel gebruik van 

gemaakt.

geen actie -

8 Is er behoefte aan een 

herdenkingsmonument met 

naamplaatjes voor overledenen van te 

ruimen of geruimde graven? 

Suggesties?

De meningen hierover verschillen. Velen 

vinden een herdenkingsmonument met een 

algemene tekst gewenst. Voorstanders zien 

een groot voordeel van naamplaatjes: je 

houdt de historie van de begraafplaats in ere 

door naam, geboorte- en sterfdatum op een 

plaatje te zetten. De kosten dienen in de 

grafrechten te zitten. Suggestie: creeer een 

virtuele begraafplaats.

We plaatsen op iedere begraafplaats, m.u.v. 

Warmenhuizen, bij het verzamelgraf een 

grafmonument ter herinnering aan allen die 

hier hun laatste rustplaats vonden. We 

voorzien niet in de mogelijkheid om een 

naamplaatje te kopen. Ook zien we op dit 

moment geen toegevoegde waarde in het 

opzetten van een virtuele begraafplaats.

2020-

2022

9 Is het nodig om alle begraafplaatsen 

open te houden of kunnen enkele 

begraafplaatsen gesloten worden?

Er is grote behoefte om alle begraafplaatsen 

open te houden. Ze horen bij de identiteit 

van het dorp en haar historie. Suggestie: zie 

begraafplaatsen als een in stand te houden 

park, indien het aantal begrafenissen blijft 

dalen.

geen actie -

10 Zijn er behoeften waar de gemeente 

mogelijkerwijs in zou kunnen 

participeren of faciliteren? 

Bijvoorbeeld opbaarfaciliteiten, 

rouwkamers etc.

Er is behoefte aan een tweede rouwkamer in 

stad Schagen en medewerking daarbij van de 

gemeente Schagen. Er is ook behoefte aan 

het modernisering van de opbaarruimtes in 

de aula van Sint Maartensbrug.

Waar mogelijk helpt de gemeente met het 

faciliteren van deze wensen.

11 Welke andere suggesties zijn er? 1. Organiseer ook een bijeenkomst over de 

toekomst van begraafplaatsen voor de 

inwoners.

Vragen via bewonerspanel in  2020 2020

2. De gemeente is goed bereikbaar om 

begrafenissen door te geven.

Hier besteden we continu aandacht aan.

3. Schep kaders voor openlucht 

begrafenissen door het mogelijk te maken 

een tent te plaatsen voor de 

herdenkingsbijeenkomst

Dit onderzoeken we in 2020. 2020

4. Sta open voor nieuwe vormen van 

afscheid en faciliteer die.

We staan open voor concrete suggesties. -


