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Onderwerp  

Haalbaarheidsonderzoek natuurbegraven West Betuwe. 

 

Kennisnemen van 

Het haalbaarheidsonderzoek natuurbegraven West Betuwe. 

 

Inleiding 

In de raadsvergadering van 25 juni 2019 is door de raad een motie ingediend en aangenomen om het 

onderzoek naar de mogelijkheden voor het aanwijzen en inrichten van een natuurbegraafplaats binnen 

de gemeentegrenzen van West Betuwe nog dit jaar (2019) te starten en af te ronden voor de zomer 

van 2020. Bij deze wordt het onderzoek aangeboden.  

 

Kernboodschap 

De gemeente wil graag meegaan in de trends en ontwikkelingen op het gebied van begraafplaatsen. 

Daarom is onderzocht welke mogelijkheden er binnen de gemeente West Betuwe zijn voor 

natuurbegraven, rekening houdend met de voorwaarden van de provincie Gelderland. Het beoogde 

resultaat is duidelijkheid te scheppen over de mogelijkheden voor het aanwijzen en inrichten van een 

natuurbegraafplaats binnen de gemeentegrenzen. Daarnaast is gekeken naar een tussenvorm tussen 

de huidige vorm van begraven (traditioneel) begraven en natuurbegraven: natuurlijk begraven. Er is  

getoetst of dit haalbaar is, onder welke voorwaarden en welke locaties in de gemeente hiervoor 

mogelijk in aanmerking komen. Voor de gemeente West Betuwe zijn vier mogelijkheden denkbaar voor 

natuurbegraven of natuurlijk begraven: 

1. Ontwikkeling in bestaande natuur 

2. Ontwikkeling in nieuwe natuur 

3. Ontwikkeling door derden 

4. Ontwikkeling op bestaande begraafplaatsen 

 

Om optie 1 en 2 mogelijk te maken moet grond aangekocht worden voor het begraven of om aan de 

bijkomende verplichting van natuurcompensatie te voldoen. Het ontwikkelen van natuur of natuurlijk 

begraven door derden kan nadelig zijn voor de begraafplaatsexploitatie van de gemeente.  

Alleen ontwikkeling op bestaande begraafplaatsen wordt haalbaar geacht. De conclusie is dat de 

haalbaarheid voor natuurlijk begraven ‘realistisch’ is.  
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Het is een aanvulling op het bestaande aanbod aan begraafproducten waarbij een voorwaarde is dat 

de bestaande capaciteit van de begraafplaatsen gewaarborgd blijft en niet te begraven voor 

onbepaalde tijd. Dit past ook in de wens van West Betuwe in het kader van hostmanship. 

Geadviseerd wordt dat natuurlijk begraven de voorkeur heeft en dit in eigen beheer van de gemeente 

te doen. Zij houdt daarmee de regie inzake het begraafplaatsen beheer- en exploitatie voor al haar 

begraafplaatsen. Continuïteit is daarmee gewaarborgd in het kader van wet- en regelgeving, 

registratieplicht e.d. en past in de huidige lijkbezorgingsrechten van bepaalde tijd graven. Tevens kan 

dit binnen de eigen organisatie verder worden georganiseerd. 

 

Voordat over kan worden gegaan tot het aanbieden van natuurlijk begraven moeten een aantal zaken 

worden geregeld zodat het past binnen de gemeentelijke exploitatie, verordening, voorzieningen, 

inrichting en beheer. Voor de gemeente West Betuwe gelden voor ontwikkeling de volgende 

uitgangspunten: 

1. Richtlijn van de Provincie: 250 natuurgraven voor 1 ha. nieuwe natuur. Indien voor natuurlijk 

begraven  

    wordt gekozen kan de dichtheid groter en bepaalt de gemeente dit zelf.  

2. Aanpassen tarievenlijst lijkbezorgingsrechten 2020 van de gemeente West Betuwe. 

3. De natuurbegraafplaats of natuurlijke begraafplaats dient kostendekkend te zijn. 

4. Het moet leiden tot beheersbare inrichtingskosten en passen bij de toekomstige inrichting. Het  

    beleidsplan begraafplaatsen is hierin leidend. 

 

Op de begraafplaats Ophemert (nieuwe uitbreiding) is een mogelijkheid voor natuurlijk begraven. Het 

past binnen wet en regelgeving en het betreft een bestaande locatie. Echter de 

bodemomstandigheden zijn slecht. Dit kan verbeterd worden door structuurverbetering uit te voeren 

en het terrein opnieuw in te richten. De kosten hiervoor zijn nog niet berekend. 

Als de ervaringen goed zijn kunnen eventueel op meerdere locaties uitbreidingen voor natuurlijk 

begraven worden ingezet. 

   

Consequenties 

Met het mogelijk maken van natuurlijk begraven wordt in de behoefte van (een deel) van de inwoners 

en raad voorzien.  

 

Financiën 

n.v.t. 

 

Communicatie 

Als duidelijk is welke weg de gemeente in wil slaan wordt dit voorbereid en gecommuniceerd met de 

inwoners. Dit kan via de gemeenterubriek in het nieuwsblad West Betuwe en andere gebruikelijk 

mediakanalen. 
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Vervolg 

Afhankelijk van het standpunt van de raad, na kennisname van het onderzoek, worden de 

consequenties en vervolgstappen in beeld gebracht. De raad wordt door middel van de 

raadsinformatiebrief op de hoogte gehouden van de verdere ontwikkelingen. 

 

 

Bijlage(n) 

1. Haalbaarheidsonderzoek natuurbegraven West Betuwe. 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,                                 de burgemeester, 

 

 

 


