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Geachte dames en heren, 

Op 15 oktober 2019 heeft het college besloten tot het vaststellen van het ruimingsprotocol en de 

lijst met waardevolle graven en grafmonumenten. Wij informeren u in deze brief over de inhoud 

van deze besluiten.  

 

Beheer begraafplaatsen 

Zoals u bekend is, beheert gemeente Schagen tien begraafplaatsen. Daar zijn cultuurhistorisch 

waardevolle graven en grafmonumenten aanwezig, die een representatieve indruk geven van 

ruim 300 jaar geschiedenis. Op enkele begraafplaatsen is sprake van achterstallig ruimen van 

graven waarvan de grafrechten verlopen zijn en de nabestaanden afstand hebben gedaan. 

We maken de komende drie jaren een inhaalslag met het ruimen van deze graven. Dit heeft 

twee voordelen. Door het ruimen van graven wordt het onderhoud voor de gemeente minder 

arbeidsintensief en verbetert de uitstraling van de begraafplaatsen.  

 

Borging cultuurhistorische waarde van de begraafplaatsen 

Gemeente Schagen gaat zorgvuldig om met de graven op de begraafplaatsen. In opdracht 

van de gemeente Schagen is er een onderzoek uitgevoerd naar de cultuurhistorische waarde 

van de begraafplaatsen, de graven en grafmonumenten. Het resultaat van dit onderzoek is een 

lijst van waardevolle graven. Dit zijn graven die van historische betekenis zijn of waarvan de 

grafbedekking van een opvallende kwaliteit is. Door het vaststellen van de lijst is er geborgd dat 

cultuurhistorisch waardevolle graven voor de toekomst behouden blijven en worden 

onderhouden. Het onderzoek leverde tevens interessante informatie op over de historie en de 

ruimtelijke aanleg van de begraafplaatsen. 

 

Zorgvuldig ruimen van graven 

De keuze voor het wel of niet ruimen van graven wordt weloverwogen beoordeeld. De 

verschillende stappen die hiervoor doorlopen moeten worden, zijn vastgelegd in het zojuist door 

het college vastgestelde ruimingsprotocol. Het ruimingsprotocol vormt een uitwerking van de 

door uw raad in 2018 vastgestelde ‘Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen 

gemeente Schagen 2018’. Hierdoor voorkomen we dat er graven worden geruimd waar de 

nabestaanden nog geen afstand van willen doen. Kortom, er is veel in het werk gesteld om met 

zorg met de graven en grafmonumenten om te gaan.  
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Wat gaat er nu gebeuren? 

De komende jaren geven we extra aandacht aan de begraafplaatsen. Dat doen we door in 

overleg met begrafenisverenigingen maatregelen te treffen die ervoor zorgen dat de 

onderhoudskosten van de begraafplaatsen verminderen. Graven waarvan de grafrechten zijn 

verlopen, zullen pas geruimd worden als deze niet op de lijst staan en als de nabestaanden geen 

bezwaar hiertegen hebben. Ook zorgen we ervoor dat de uitstraling van de begraafplaatsen 

verbetert.  

 

Namens het college van burgemeester en wethouders,  

De portefeuillehouder,  

 

 

 

Marjan van Kampen - Nouwen 


