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Datum 

Ons kenmerk 

Aan 

Kopie aan 

Van 

Onderwerp 

 

vrijdag 14 november 2014 

14.116832 

De Gemeenteraad en de Commissie Bestuur 

 

 Wethouder  S.J.A. van der Veek 

Vragen en antwoorden Beheersverordening Begraafplaatsen 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

Vragen Seniorenpartij: 

Vraag 1:  

Bijlage 1 hoofdstuk 1, Artikel 1 bij q: als wij dit lezen dan heeft alleen Sint Maartensbrug een 

strooiveld. Klopt dit en zo ja, wordt dit dan ook aangepast voor andere begraafplaatsen? 

 

Antwoord: 

Het klopt dat alleen Sint Maartensbrug een strooiveld heeft, op de andere begraafplaatsen is 

geen strooiveld aanwezig. Er zijn geen plannen om op de andere begraafplaatsen strooiveldjes 

in te richten en er zijn ook geen verzoeken bekend om dat te doen. In Sint Maartensbrug vinden 

ca. 10 verstrooiingen per jaar plaats. Er wordt aanzienlijk minder gebruik van gemaakt ten 

opzichte van vroeger omdat er veel meer mogelijkheden voor nabestaanden zijn om met de as 

te doen wat zij zelf wensen. 

 

Vraag 2: 

Verder willen wij opmerken dat Artikel 9 in contradictie is met Artikel 3 waar de tijden van 

begraven en het bezorgen van as: op werkdagen tussen 9:00 tot 17:00 uur is en bij Artikel 3 

gesproken wordt over “van zonsopgang tot zonsondergang”. Het kan toch niet zo zijn dat er in 

het donker begraven wordt? Het zou beter zijn de tekst te veranderen in “begraven en het 

bezorgen van as tot 1 uur voor zonsondergang”.  

 

Antwoord: 

Artikel 3 handelt over bezoektijden voor alle burgers van zonsopkomst tot zonsondergang. Artikel 

9 handelt over "werktijden" tussen 09:00 en 17:00 uur waarbij daadwerkelijk begraven of bijgezet 

kan worden. Het bepalen van het tijdstip is altijd maatwerk in overleg met de 

begrafenisondernemer. Een verzoek voor een begrafenis in het donker zal er niet komen. 

 

Vraag 3: 

Artikel 22 bij 1 staat: de grafbedekking kan na verstrijken van de termijn van uitgifte van het graf 

door het College worden verwijderd. Moet dit niet zijn “in opdracht van het College worden 

verwijderd”? Het College geeft opdracht en gaat dit niet zelf doen. 

Dit wordt in de uitgebreide omschrijving bij bijlage 2 verbeterd. 

 

Antwoord: 

Het College is inderdaad feitelijk opdrachtgever. Dit is een standaard tekst. Artikel  1, sub. N geeft 

aan dat er een beheerder is die deze werkzaamheden in opdracht van het College uitvoert. 
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Vraag 4: 

Artikel 23 punt 4: nergens staat dat familie of belanghebbende hierbij aanwezig mag zijn indien 

gewenst. 

 

Antwoord: 

De  rechthebbenden worden een jaar van te voren aangeschreven dat de grafbedekking wordt 

verwijderd. Nabestaanden zouden zelf tijdig eventueel beplanting, beeldjes e.d. kunnen 

verwijderen. In principe zou het mogelijk moeten zijn om belanghebbenden bij het verwijderen 

van het monument aanwezig te laten zijn, als hierom wordt verzocht, maar deze vraag heeft zich 

nooit voorgedaan. Wij laten het verwijderen over het algemeen doen door een steenhouwer, 

omdat die over de juiste hulpmiddelen beschikt. We hebben het dan over zware stenen 

voorwerpen die met een hijswerktuig worden verwijderd. Dat er geen vraag is om hierbij 

aanwezig te willen zijn is daarom ook niet zo vreemd. Omdat de grafbedekking nog enige tijd 

wordt bewaard is, na verwijderen nog voldoende tijd voor nabestaanden om te bepalen wat er 

mee moet gebeuren. 

Vraag 5: 

T.a.v. bijlage 2 het volgende bij Artikel 19: hedra of andere klimplanten zijn geen goede 

winterharde beplanting. Deze geven in de zomer snel een zeer onverzorgde uitstraling, omdat ze 

snel overwoekeren. Ook tussen de graven is dit ongewenst, hier is grind nog steeds de beste 

optie. Zodat graven kunnen worden verzorgd zonder op een ander graf te staan. Indien dit nog 

wordt aangepast mag dit punt wat ons betreft als Hamerstuk naar de Raad. 

 

Antwoord: 

Er zijn geen regels opgesteld welke aangeven welke planten wel en niet mogen worden 

gepland op het graf. Rechthebbende mag zelf bepalen wat er op het graf komt en is zelf 

verplicht de grafbedekking te onderhouden (art. 20). 

 
 

Vragen Wens4U: 

Vraag 1: 

Artikel 18 vergunning grafbedekking. Punt 4 van dit artikel: Het college kan de vergunning 

weigeren indien. 

B. De grafbedekking afbreuk doet aan het aanzien van de begraafplaats. 

Wie bepaald dit? Zijn er regels voor 'smaak' in de maak? 

C. De duurzaamheid? Van het materiaal? 

Dus als het geplaatste object binnen afzienbare tijd "mooi verroest" is kan dit niet? 

De constructie die niet hoger is dan een meter en max 1.90 lengte bij 0.85 breed, wie/wat 

bepaald de ondeugdelijkheid? Wat kan hier voor 'gevaar' aan verbonden zijn? 

Wie test deze constructie, of betekend het dat u alleen constructies van gerenommeerde 

bedrijven wilt toestaan? 

 

Antwoord: 

Vergunning grafbedekking: Ten opzichte van de oude verordeningen is het nieuw dat binnen 

bepaalde afmetingen de grafbedekking vergunning vrij geplaatst mag worden. De belangrijkste 

reden om buiten deze afmetingen een vergunning te eisen is dat we willen toetsen dat de 

veiligheid/ afbreuk voor de omgeving gedurende de huurperiode van het graf gewaarborgd is. 

Vooral hoogte en gewicht in combinatie met de kwaliteit van de fundering kunnen op termijn 

bepalend zijn voor scheefzakken en omvallen. Deze toetsing vind in principe plaats door interne 

deskundigen. Op dit moment overwegen we geen criteria voor 'smaak'. Na het vaststellen van 

deze verordening zal door het college een uitvoeringsbesluit worden vastgesteld, gebaseerd op 

een standaard model. Over de vergunning zijn in het model uitvoeringsbesluit de volgende 

criteria opgenomen: 

 

Artikel 2. Aanvraag vergunning 

1. Bij de schriftelijke aanvraag voor vergunning tot het hebben van een gedenkteken 

behoort een werktekening te worden ingediend. 
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2. Op deze werktekening dienen ten minste voor te komen: 

a. een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen; 

b. de soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal; 

c. de vermelding of de letters etc. ingehakt, opgehakt of van metaal zijn; 

d. de woordindeling van het opschrift en de plaats van figuratie(s); 

e. het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken 

daarop. 

 

Artikel 3. Beslissing 

De beslissing op de aanvraag wordt door burgemeester en wethouders schriftelijk 

medegedeeld. 

 

Artikel 4. Gedenkteken 

1. Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals 

natuursteen, metaal, keramiek, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort. 

2. De lengte en de breedte van het gedenkteken mogen die van het graf niet 

overschrijden. 

3. De onderdelen moeten vast aan het gedenkteken zijn verbonden. 

 

Vraag 2: 

Artikel  25: In stand houden historische graven en opvallende grafbedekking. Punt 3. zorgt voor 

grote willekeur. Wens4u denkt dat dit niet onder de bevoegdheid van een Gemeenteraad kan 

of mag vallen. Het feit of een graf van historische waarde of betekenis is, of dat de 

grafbedekking een opvallende kwaliteit heeft, moet door een deskundige met verstand van 

zaken bekeken worden, bv een Historicus c.q.  kunsthistoricus. U zegt bij twijfel voorleggen, wij 

denken dat dit altijd zo zou moeten zijn. 

 

Antwoord: 

De beoogde lijst is er voor de gemeente Schagen nog niet en er zijn nog geen criteria gesteld 

voor de beoordeling of een graf in aanmerking komt om op deze lijst geplaatst te worden. Deze 

criteria zullen in 2015 worden opgesteld. Als de lijst er eenmaal is en aan de Gemeenteraad 

wordt voorgesteld een daarop vermeld graf alsnog te ruimen, dan zal het college dat niet doen 

zonder een gedegen advies van een deskundige. 

 


