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06.26lBeleidsvisie en beheerplan begraafplaatsen West Betuwe
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lnleiding

Een ontwikkeling die in opkomst is betreft een zogenoemde natuurbegraafplaats. Veelal zijn die
gesitueerd in het landelijk gebied zoals bijvoorbeeld de Veluwe (bos en heide). De mogelijkheid
bestaat daar grafrechten te nemen om er voor'eeuwig'te worden begraven. De provincie Gelderland
heeft in 2017 in de provinciale verordening vastgelegd dat wat hun betreft in bepaalde delen van het
Gelders Natuurnetwerk (GNN, voorheen EHS) onder voorwaarden natuurbegraafplaatsen mogen
worden gerealiseerd. Ook delen van het GNN in West Betuwe zijn in 2017 door de provincie hiervoor
aangewezen. Het is overigens nog aan de gemeente zelf om te bepalen of ze ook wil meewerken aan
een eventueelverzoek. Op dit moment wordt de provinciale verordening aangepast. Bij ontwikkeling
van een natuurbegraafplaats moet een natuurversterkingsplan gemaakt worden.

ln het beleids- en beheerplan begraafplaatsen West Betuwe2019-2023 is te lezen dat in het
beheerplan van de gemeente Neerijnen het idee al is genoemd om in Ophemert een mogelijke
natuurbegraafplaats te realiseren. Deze locatie wordt in de looptijd van dit beheerplan beoordeeld op
haalbaarheid door onder andere de behoefte, ligging, grondwaterstanden en beheeraspecten te
onderzoeken.

De raad van de gemeente West Betuwe op 25 juni 2019 in vergadering bijeen, beraadslagend over de

vaststelling van het beleidsvisie en beheerplan begraafplaatsen West Betuwe 2019 ï/m 2023.

Constaterende dat

- het in West Betuwe nu niet mogelijk is om te kunnen kiezen voor natuurbegraven binnen

onze gemeentegrenzen en dat bij de rondgang langs de begraafplaatsen is aangegeven dat
het nieuwe gedeelte van de begraafplaats Ophemert hiervoor in beeld is.

- de provincie Gelderland al in 2017 in de provinciale verordening heeft vastgelegd dat
bepaalde delen van het GNN, onder voorwaarden, als natuurbegraafplaats kan worden

aangewezen en dat ook delen van dat GNN in de gemeente West Betuwe liggen.

- er in het beleids- en beheerplan begraafplaatsen West Betuwe 2019-2023 is te lezen, dat

tijdens de looptijd van dit beheerplan er een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden

zalworden gedaan, binnen de eisen en de voorwaarden die de provincie Gelderland hieraan

stelt, wat de gevolgen voor het beheer zijn, welke vraag hier naar is en welke mogelijke

locaties binnen West Betuwe in beeld zijn.

- er in het Rivierengebied nu nog geen natuurbegraafplaatsen zijn.



ls van mening dat

- de vraag naar natuurbegraven toeneemt en dat we in het Rivierengebied hiervoor ook een

mogelijkheid dienen te bieden.

- het geplande onderzoek naar de mogelijkheden voor een natuurbegraafplaats binnen West

Betuwe geen uitstel verdient, mede doordat de provincie in 2017 hiervoor al delen van het

GNN in West Betuwe heeft aangewezen en dat daarom dit onderzoek nog dit jaar dient te
starten.

Roept het college op

- om het onderzoek naar de mogelijkheden voor het aanwijzen en inrichten van een

natuurbegraafplaats binnen de gemeentegrenzen van West Betuwe nog dit jaar te starten en

af te ronden voor de zomer van 2020.

En gaat over tot de orde van de dag.
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