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Ambitie

� West Betuwe:

• Samen met de samenleving

• Dienstverlening dichtbij en op maat 

• Energieneutraal in 2030

• Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven

� Beleid- en beheerplan Begraafplaatsen West Betuwe:

• Goed beheer, zo duurzaam mogelijk met goed rentmeesterschap.

• Eén verordening en tarievenlijst voor West Betuwe per 1 januari 2019.



Planning

� Start harmonisatie beheerplan : zomer 2017

� Conceptplan gereed werkgroep begraafplaatsen : juni 2018

� Terugkoppeling Stuurgroep : zomer 2018

� Vaststelling raad : najaar 2018

� In werking : 1 jan 2019



Beleid- en beheerplan 2019-2023

� Stappen:

• Stap 1  : Kaders voor beleid en uitwerken in Beleid- en beheerplan

• Stap 2  : Inventariseren huidige beleid GNL + opstellen plan door extern          
bureau (RHDHV, o.b.v. beheerplan Geldermalsen).

• Stap 3  : Beleidskeuzes

• Stap 4  : Keuze knoppen

• Stap 5  : Harmoniseren begraafplaatsverordening

• Tot slot: Vaststelling definitieve Beleids-en beheerplan begraafplaatsen



Stap 1: Kaders voor het beleid

- Wet op de lijkbezorging,

- Geldende Beleids- en beheerplannen,

- Uitgangspunten uit het herindelingsadvies.

- Geraadpleegde stakeholders van de 3 gemeenten:

- Financiën/belastingen

- KCC/administratie

- Begraafplaatsenploeg/Buitendienst

- Gebouwenbeheer/Civiele techniek

- Begrafenisondernemers

- Inwoners/rechthebbenden



Stap 2: 
Inventariseren huidige beleid en uitgangspunten

Huidige beleid zoveel mogelijk handhaven en verbeteren o.b.v. volgende 
uitgangspunten:

- Zorgdragen voor voldoende begraafcapaciteit

- Efficiënte bedrijfsvoering (zowel binnen als buiten) 

- Kwaliteitsbeeld onderhoud begraafplaatsen: A (Crow)

- Soort uit te geven graven: algemeen, particulier graf 20 of 30 jaar (met 
telkens 10 jaar verlenging), urnengraf/urnenmuur, asverstrooiing, 

- Verbetering inrichting en voorzieningenniveau.

- Ruimen van graven (boven – en ondergronds)

- Inspelen op (nieuwe) ontwikkelingen 



Stap 3: Beleidskeuzes
Advies/uitgangspunten voor harmonisatie beheerplan begraafplaatsen:

• Begraven in elke kern (waar nu een alg. begraafplaats is) handhaven.

• Enkele oude begraafplaatsen en/of delen van begraafplaatsen 
omvormen tot gedenkpark.

• Het (voorlopig) niet in gebruik nemen van uitbreidingdslocaties en/of 
kiezen voor herbestemming.

• Inspelen op wensen rechthebbenden: graftypen/asbestemmingen.

• Voorlopen bij begrafenissen uit te voeren (hostmanship).

• Onderhoud/rechtzetten grafmonument: verantwoording voor 
rechthebbenden. Gemeente actief handhaven/aanschrijven.

• Gelijk trekken onderhoudsrecht alg. onderhoud begraafplaatsen.

• Ruimen van graven cyclisch uitvoeren (onder- en bovengronds) ook 
graven voor onbepaalde tijd). Hierbij zorgvuldig zoeken naar 
rechthebbenden.



Stap 3: Beleidskeuzes

Advies/uitgangspunten voor harmonisatie beheerplan begraafplaatsen:

• Monumentale graven en graven met cultuurhistorische betekenis 
vastleggen op lijst. Indien mogelijk uit begraafplaatsexploitatie en naar 
monumentenbudget.

• Trends en ontwikkelingen te volgen. O.a. onderzoeken mogelijkheden 
natuurbegraafplaats.

• Graven niet reserveren, keuze graf is mogelijk.

• Inwonersparticipatie faciliteren, niet actief promoten.

• Begraven voor niet inwoners van West Betuwe is mogelijk. Als dit leidt tot 
begraaftoerisme, hier beleid voor op stellen.

• Begraven voor andere religies is mogelijk (maar niet vooraf inrichten).



Stap 3: Beleidskeuzes

Hoe de inwoners/rechthebbenden betrekken bij opstellen beheerplan? 

• Enquête op de grotere begraafplaatsen

• Enquête verzenden aan % rechthebbenden (bijv. 500 st)

• Begrafenisondernemers/steenhouwerijen uitnodigen voor stakeholders 
overleg.



Stap 4 Keuzeknoppen 

In het beheerplan worden keuzeknoppen opgenomen (incl. bedrag). 
Zodat mede op basis van de kosten een keuze kan worden gemaakt. 

Onderdelen die o.a. aan de orde komen zijn:

• Toerekening kosten onderdelen (gebouwen, paden, muren e.d.).

• Oude begraafplaatsen benoemen tot gedenkpark

• Grafmonumenten

• Kwaliteitsniveau (eventueel gedeeltelijk) 

• Kwaliteitsverbetering.



Stap 5: Harmoniseren 
begraafplaatsverordening

• Vergelijken en harmoniseren huidige verordeningen en tarieven.

Doel: een praktische en heldere verordening met ruimte voor  
maatwerk (wensen nabestaanden/rechthebbenden). 



Wat vraagt het van de organisatie?

- Efficiënte bedrijfsvoering, overzicht houden over de 31 begraafplaatsen.

- Veel betrokkenheid, inzet en zorgvuldigheid van de medewerkers.

Begraven is een bijzonder product: zakelijk maar ook emotioneel.

Dat maakt dit vakgebied erg bijzonder maar ook complex.


