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06.26lBeleidsvisie en beheerplan begraafplaatsen West Betuwe

herbegraven na ruiming
25 juni 201 9

SGP

Inleiding

Het is de verwachting dat uitbreidingen van de begraafplaatsen in West Betuwe niet ingezet hoeven

te worden wegens capaciteitsgebrek als wordt overgegaan tot ruimingen. Dit ruimen is noodzakelijk

om voldoende capaciteit te hebben tot ten minste 2040. De ruimingen vinden planmatig plaats. Er zit
geruime tijd tussen het vervallen van een graf en het daadwerkelijk ruimen. Voor die periode kan er
gekozen worden om alleen de bovengrondse delen van het graf te verwijderen. De gemeente heeft er

voor gekozen pas het grafmonument te verwijderen bij het daadwerkelijk ruimen. De steen dient als

referentie. Vooralsnog worden op de uitbreidingen dan ook geen graven uitgegeven en wordt het

terrein niet verder ingericht.

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 Betuwe2019l/m2023.

Constaterende dat

- het een bestuurlijk uitgangspunt is om graven cyclisch (zowel ondergronds als bovengronds)

te ruimen, nadat zorgvuldig is omgegaan met het zoeken naar rechthebbenden, binnen de

mogelijkheden van de Wet op de lijkbezorging.

- uit de enquête blijkt dat het ruimen van graven voor veel mensen onbegrijpelijk is, enerzijds

vanuit emotie of principe en anderzijds doordat er niet meer betaald is om het grafrecht te
verlengen. Dit werkt rechtsongelijkheid in de hand ten opzichte van de nabestaanden die wel

het grafrecht hebben verlengd.

- de evaluatie van het beleid en beheer van begraafplaatsen laat zien dat er een sterke relatie

is tussen graven ruimen versus uitbreiding. De focus ligt daarbij op graven waar geen

rechthebbenden meer van bekend zijn en waar 5 jaar een melding bij het graf heeft gestaan.

- de ruimingen vinden planmatig plaats. De ondergrondse resten van de overledene worden bij

ruimingen herbegraven in een verzamelgraf op dezelfde begraafplaats.

- het CBS de aankomende 35 jaar een geleidelijke stijging van het aantal sterfgevallen
verwacht van ongeveer 50% als gevolg van de vergrijzing. Opgemerkt wordt dat deze

overledenen niet allemaal in de gemeente worden begraven maar dat elders begraven en

cremeren ook voorkomt.



ls van mening dat

A. de verzamelgraven op de begraafplaatsen waar de resten van de overledenen zijn

herbegraven herkenbaar dienen te zijn, bijvoorbeeld door het plaatsen van een gedenksteen.

B. de namen van de herbegraven overledenen op eenvoudige wijze terug te vinden moeten zijn,

bijvoorbeeld door een lijst op het informatiebord of een verwijzing naar een webpagina

(eventueel met QR-code).

Roept het college op

- om uitvoering te geven aan de genoemde punten bijA en B

En gaat over tot de orde van de dag
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