
 

 

Beantwoording vragen begraafplaats Groenedijk 
 
Verzonden: dinsdag 13 augustus 2019 20:52 
Aan: Griffie <griffie@schagen.nl> 
Onderwerp: vragen begraafplaats. 
 
Goede morgen griffie, 
 
Enkele vragen over de algemene begraafplaats aan de Groenedijk te Sint Maarten, eigendom van de 
gemeente Schagen. 
De begraafplaats ziet er zeer slecht verzorgd uit en op en rond de graven woekert het onkruid. Op 
veel graven is een bordje van de gemeente geplaatst dat de grafrechten bijna of geheel zijn verlopen 
en dat de eigenaren zich kunnen wenden tot de gemeente. 
Zeer begrijpelijk als de grafrechten zijn verlopen en er worden geen jaarlijkse onderhoudskosten 
betaald dat de gemeente een beroep doet op de nabestaanden om onderhoudskosten te betalen of 
anders tot ruiming over gaat.  
Vraag 1 het mag toch niet zo zijn dat na het plaatsen van de bordjes op dit moment alle graven 
worden verwaarloosd. 
Antwoord: De nabestaanden zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de graven en grafstenen. 
De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van de begraafplaats. Veel nabestaanden 
blijken geen tijd te besteden aan het onderhoud van het graf van hun familielid/leden. Hoewel dit 
geen taak is van de gemeente laten we incidenteel taakgestraften onder begeleiding onkruid op niet 
onderhouden graven verwijderen.  
We onderhouden de begraafplaats op het kwaliteitsniveau dat is vastgesteld in de beheerplannen 
voor de openbare ruimte (Project Basis op Orde). Komende winter staat het opknappen van het 
groen op begraafplaats Sint Maarten op het programma. Dat doen we in combinatie met het 
bovengronds ruimen van graven waar de grafrechten verlopen zijn en waarvan de nabestaanden 
afstand hebben gedaan. Ook staat op de planning om in 2020 de mijnsteenpaden, die zeer gevoelig 
zijn voor onkruiddruk, te vervangen door half verharding die veel minder gevoelig is voor 
onkruiddruk. Hierdoor zal het beeld van de begraafplaats verbeteren. 
Vraag 2 de nabestaanden die nog wel betalen zien hun graven ook verwaarlozen is dit bewust beleid. 
Antwoord: Het beleid is dat de nabestaanden zelf verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van het 
graf. De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van de begraafplaats. Naast grafrechten 
dragen nabestaanden bij aan het onderhoud van de begraafplaats. 
Vraag 3 wat gaat er met de monumentale grafzerken gebeuren van bekende inwoners als er geen 
familieleden zijn die zich melden. 
Antwoord: In de zomer van 2019 zijn de historisch waardevolle grafmonumenten en graven op de 
begraafplaatsen van de gemeente Schagen geïnventariseerd. In het najaar neemt het college een 
besluit over het behoud van de historisch waardevolle grafmonumenten en graven. Tot die tijd 
behouden we de historisch waardevolle grafmonumenten waarvan de grafrechten verlopen zijn en 
de nabestaanden afstand hebben gedaan. 
Vraag 4 is het niet beter een deel van de begraafplaats te sluiten wat betreft het aanleggen van 
nieuwe graven.  
Antwoord: De raad heeft het college eind 2017 opdracht gegeven om in overleg met 
begrafenisverenigingen en begrafenisondernemers ideeën te ontwikkelen voor het verlagen van de 
onderhoudskosten van de begraafplaatsen. In Waarland zijn we daarmee begonnen. In samenspraak 
met de begrafenisvereniging is onderzocht om een deel van de begraafplaats buiten gebruik te 
stellen en een biodiversiteitshof te creëren. Maar daar voelt de begrafenisvereniging niet voor. Op 
dit moment wordt de mogelijkheid onderzocht om het dagelijks onderhoud van begraafplaats 
Waarland met vrijwilligers uit te voeren. De portefeuillehouder Marjan van Kampen informeert de 
raad te zijner tijd over de vorderingen. 
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Op dit moment kiezen inwoners van onze gemeente steeds meer voor cremeren en wordt daardoor 
de functie van begraafplaatsen steeds geringer. Daar hoort een bepaald beleid bij. 
Graag wil ik de wethouder en verantwoordelijk ambtenaar daar over spreken. Zelf ben ik 18 jaar 
verantwoordelijk geweest voor de begraafplaats van de hervormde gemeente in Warmenhuizen. 
Ik weet dus wat voor problemen hier bij kunnen spelen en welke emoties dit ook kan oproepen. Wel 
deel ik de onrust onder de belanghebbenden wat betreft de verwaarlozing op dit moment. 
 
Met vriendelijke groet Jan Schrijver PvdA raadslid gemeente Schagen.  
 
 
 


