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Beheer begraafplaatsen.

Op 29 juli 2010 heeft uw raad ons college verzocht de nadere uitwerking ter hand te nemen van het
besluit tot openstelling van de oude begraafplaats. Dit heeft geleid tot onderstaand voorstel om de oude
begraafplaats open te stellen voor mensen die een binding hebben met Valkenswaard. Op de oude
begraafplaats worden tevens ruimere mogelijkheden geboden voor het plaatsen van grafbedekkingen. Dit
gegeven gevoegd bij het gegeven dat de instandhouding van de monumentale begraafplaats duurder is
dan die van een reguliere begraafplaats, maakt het plausibel om op deze begraafplaats hogere grafrechten
in rekening te brengen.
Naast de openstelling van de oude begraafplaats passeren onderstaand nog enkele onderwerpen die gelden
ten aanzien van het beheer van beide gemeentelijke begraafplaatsen zoals, openstelling op zaterdag en de
mogelijkheid om voortaan een graf te reserveren.
Dit alles is verwerkt in concept verordeningen die uw raad ter vaststelling worden aangeboden en concept
regelingen die hierna door ons college worden vastgesteld (ter inzage).
!

1. Vaststellen Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen 2012;
2. Vaststellen Verordening op de heffing en de invoering van de lijkbezorgingsrechten 2012.
3. Een krediet beschikbaar stellen van € 22.000 met bijbehorende jaarlasten van € 2.090, dekking via
opbrengst grafrechten.
"

Uw besluit van 29 juli 2010 om in te stemmen met de uitgangspunten voor de openstelling van de oude
gemeentelijke begraafplaats en de hieruit voortvloeiende opdracht aan ons college om de nadere
uitwerking hiervan ter hand nemen.
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Onderstaande toelichting is opgebouwd uit drie onderdelen. Het eerste onderdeel omvat de verschillende
aspecten die specifiek gelden ten aanzien van de openstelling van de oude begraafplaats. Het tweede
onderdeel hiermee samenhangende aspecten die tevens gelden voor begraafplaats Eikenhof zoals
bijvoorbeeld de zaterdag openstelling. Het derde onderdeel tenslotte geeft aan welke gemeentelijke
regelingen moeten worden aangepast om een ander te kunnen effectueren.

1. Openstelling oude begraafplaats
Zoals aangegeven in het voorstel van juli 2010 is het besluit, om de oude begraafplaats per 1 januari 2000
te sluiten, nooit uitgevoerd en is ondertussen de visie op deze begraafplaats dusdanig bijgesteld dat
besloten is deze weer open te stellen. Gelet hierop dienen er dusdanige spelregels/afspraken te worden
gemaakt dat het huidige waardevolle karakter van deze begraafplaats ook in de toekomst gewaarborgd
blijft. Onderstaand hiervan een overzicht.
1.1 Openstelling voor inwoners uit Valkenswaard.
De gemeente heeft minimale wettelijke verplichtingen ten aanzien van het begraven op haar grondgebied.
Hieraan kan volledig invulling gegeven worden op de begraafplaats Eikenhof aan de Sil. Dit betekent dat
aan de oude begraafplaats beperkingen kunnen worden gesteld ten aanzien van het begraven. Dit laatste is
van belang omdat uit signalen uit de plaatselijke samenleving het vermoeden naar voren komt dat er een
niet onaanzienlijke vraag bestaat naar de mogelijkheid op de oude begraafplaats begraven te worden.
Gelet op de toch al beperkte capaciteit wordt dan ook voorgesteld de oude begraafplaats bij voorkeur
open te stellen voor het begraven van “Vallekeswirtse mensen”. Hiertoe dienen criteria te worden
geformuleerd waarbij bedacht moet worden dat in het geval van een aanvraag er heel weinig tijd is om
een toets uit te voeren. Vaak is er al per omgaande een antwoord nodig. Verder kan zich een breed scala
aan mogelijkheden voordoen en betreft het soms contacten met een heel emotionele toon en gemoed wat
de beslissing heel moeilijk kan maken.
Voorgesteld wordt om als regel te stellen dat begraven kan worden geweigerd als er geen sprake is van
een persoonlijke band van de overledene met de gemeente, waarbij een economische band buiten de
beschouwing blijft. Als richtlijn bij de beoordeling wordt voorgesteld:
- Tenminste 20 jaar woonachtig in de gemeente en/of;
- Bloedverwantschap met daar begravenen in de 1e of 2e graad en/of;
- Voor minderjarige kinderen: als zij of hun ouders aan de richtlijn voldoen.
Deze richtlijn mag niet té rigide worden gehanteerd, er zijn immers talloze andere mogelijkheden
denkbaar en vandaar dat het goed is nog de volgende gelijkwaardigheidbepaling op te nemen:
- Of redelijkerwijs vergelijkbaar met de richtlijnen.
Zoals aangegeven blijft het toepassen van een richtlijn moeilijk. Het wordt dan ook zinvol geacht om
regelmatig een monitoring/evaluatie uit te voeren en zonodig de richtlijnen bij te stellen.
1.2 Soorten graven/grafbedekkingen.
Strikt genomen is het vaststellen van regels voor grafbedekkingen op de begraafplaatsen een bevoegdheid
van ons college. Echter gezien de samenhang van deze regels met andere te maken afspraken verband
houdende met de openstelling van de oude begraafplaats hebben wij ervoor gekozen dit onderdeel toch
deel uit te laten maken van de totale afweging ten aanzien van dit onderwerp.
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In het raadsvoorstel van juli jongstleden is al aangegeven dat er, alvorens tot uitgifte over te gaan,
verschillende graven geruimd moeten worden waarvan de rechten niet betaald zijn om vervolgens een
nieuw inrichtingsplan op te stellen. Uitgangspunt hierbij is het aantal grafposities op termijn te
verminderen. Daaraan liggen twee overwegingen te grondslag. De bereikbaarheid (met cultuurtechnische
machines) moet worden verbeterd om ARBO-technische redenen en de ‘parkachtige ambiance’ moet
worden versterkt waardoor het totaalbeeld evenwichtiger wordt. Nader geconcretiseerd betekent dit dat na
telkens twee rijen graven, een groenstrook wordt aangelegd. Ingeval van plaatsing bomen, worden deze
altijd in een gravenrij opgenomen zodat de groenstrook eenvoudig onderhouden kan worden. Tot slot kan
ten aanzien van deze begraafplaats nog in zijn algemeenheid worden gesteld dat, gelet op het gegeven dat
er nu ook geen afzonderlijke "kinderhoek" aanwezig is, verzoeken om een kinderbegraafplaats gelijk
gesteld worden met verzoeken voor een reguliere begraafplaats.
Zoals eerder gezegd leent de oude begraafplaats zich bij uitstek tot het bieden van de mogelijkheid voor
graftekens naar eigen ontwerp. Echter om het huidige karakter van de begraafplaats te kunnen
waarborgen dienen hieraan wel richtlijnen te worden gesteld. Gelet op de verschillende karakteristieke
delen van de begraafplaats wordt voorgesteld voor elke deel afzonderlijke richtlijnen vast te stellen. We
komen dan tot de volgende richtlijnen:
a. Monumentaal deel.
Het spreekt voor zich dat op het monumentale deel van de begraafplaats geen nieuwe graven zijn
toegestaan. Op dit deel zijn enkel bijzettingen mogelijk. Ingeval van bijzetting is handhaving/terug
plaatsing van het grafmonument verplicht. Alle andere mogelijke ingrepen/wijzigingen die buiten het
reguliere onderhoud vallen zijn overigens vergunningsplichtig op grond van de Monumentenverordening.
Dat geldt voor zowel het “grijs” als het “groen”.
b. Overgangsdeel.
Het overgangsdeel omvat een groot deel van het voormalig Antoniuskerkhof. Concreet betreft het hier de
vakken E (gedeeltelijk), F, K en L. Dit deel is met name geschikt om de ontwikkeling van de funeraire
cultuur tot uitdrukking te brengen immers zoals de samenleving zich in een dynamisch proces ontwikkelt,
zo ontwikkelt zich ook de cultuur rond het laatste afscheid. Er wordt voor gekozen deze ontwikkeling een
maximale ruimte te geven doch desondanks moeten er wel richtlijnen gelden ten behoeve van de
afmetingen en de vormgeving.
Voor wat betreft de richtlijnen voor afmetingen wordt voorgesteld om qua maximale afmetingen de
volgende richtlijnen te hanteren: lengte/breedte/hoogte: 200 cm / 120 cm / 250 cm., waarbij ingeval van
combinaties van meerdere graven in de breedte, een ontheffing kan worden verleend van de maximale
breedtemaat. De oriëntatie is zodanig dat het vooraanzicht van het monument gericht is naar het voet
(gras)pad en de onderlinge afstand circa 150 cm (hart op hart gemeten). Nadeel hierbij is dat gedurende
de overgangsperiode graven ”om en om” gesitueerd kunnen liggen.
Voor wat betreft de richtlijnen voor de vormgeving moet er een instrument zijn om op zekere
ondergrenzen te kunnen toetsen teneinde verloedering tegen te gaan. Hiervoor wordt bij het toepassen van
deze excessenregeling het criterium gehanteerd dat er sprake moet zijn van een buitensporigheid in het
uiterlijk die ook voor niet-deskundigen evident is en die afbreuk doet aan de ruimtelijke en esthetische
3

kwaliteit van de begraafplaats. Het gaat hierbij dus om zaken die aantoonbaar ondeugdelijk van
uitvoering zijn, verloedering van begraafplaats in de hand werken, of anderszins aanstootgevend zijn.
Het zal duidelijk zijn dat op een begraafplaats als deze, met zijn grote cultuurhistorische en recreatieve
waarden, er eerder sprake kan zijn van een exces dan op een begraafplaats van een meer gemiddeld
niveau. In dat geval zal de grafbedekking door de medewerker monumenten worden afgewezen.
Doorgaans heeft dit dan betrekking op:
- armoedig materiaalgebruik, waaronder ook materialen waarvan bekend is dat die onevenredig “lelijk”
verouderen en/of die een groot contrast vormen met de kwalitatief betere materialen van de bestaande
grafmonumenten;
- toepassing van felle of sterk contrasterende kleuren, daar waar er geen redelijke aanleiding voor is;
- teksten die als beledigend, stuitend, kwetsend of anderszins te opdringerig kunnen worden ervaren;
- een te grove inbreuk op wat in de omgeving gebruikelijk is.
Genoemde criteria worden vooralsnog beschouwd als voldoende. Mocht bij toekomstige evaluatie blijken
dat er in de praktijk nadere concretisering nodig of wenselijk is, dan kunnen deze alsnog verder worden
uitgebreid.
c. Traditioneel (meest recentelijk) deel.
Het meest recentelijk deel omvat de vakken G, H en J. Deze vakken zijn aangelegd volgens het principe
van de “grasbanen” met enkel staande stenen; een principe dat rond 1970 is opgekomen. Dit principe is
ook van toepassing op de begraafplaats Eikenhof. Analoog hieraan worden de volgende richtlijnen
voorgesteld:
afmetingen: breedte maximaal 60 cm., dikte maximaal 15 cm en hoogte maximaal 95 cm;
onderlinge afstand graven: circa 110 cm (hart op hart gemeten)
materiaal: stenen naar analogie van bestaande stenen;
beplanting: maximaal 25cm vóór de steen, 80 cm breedte.
1.3 Tarieven.
Verhoudingsgewijs is de exploitatie van de oude begraafplaats duurder dan begraafplaats Eikenhof.
Enerzijds is dit een gevolg van het meer exclusieve karakter van de oude begraafplaats en anderzijds is dit
een gevolg van het ontbreken van inkomsten van het monumentale deel. Het wordt reëel geacht om deze
hogere lasten door te berekenen in de grafrechten. Voorgesteld wordt om bij de grafrechten voor de
graven op het meest recentelijk deel van het oude kerkhof een toeslag in rekening te brengen van 50
procent. De graven op het overgangsdeel hebben naast eerder genoemd voordeel nog het voordeel van
een grotere keuzevrijheid uit grafmonumenten, zowel qua formaat als qua ontwerp (waardoor de
uitgiftecapaciteit met 25 procent afneemt). Gelet op deze voordelen wordt voor dit deel voorgesteld een
toeslag van 100 procent in rekening te brengen. Uiteraard is deze toeslag regeling ook van toepassing
ingeval van verlenging van bestaande rechten, zoals algemeen gangbaar in Nederland.
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1.4 Lijst waardevolle graven.
Artikel 26 van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen 2011 geeft aan dat ons college een
lijst bijhoudt van graven die van historische betekenis zijn of waarvan de grafbedekking een opvallende
kwaliteit heeft. Eveneens geeft dit artikel aan dat alvorens tot ruiming van graven wordt overgegaan, wij
onderzoeken of er graven zijn die in aanmerking komen om op deze lijst te worden bijgeschreven. Tot
voor kort was er nog niet zo’n lijst.
Verderop in dit voorstel wordt aangegeven dat de grafbedekking van graven waarvoor geen grafrechten
meer worden betaald moeten worden verwijderd. Op het overgangsdeel van het oude kerkhof betreft dit
zo’n 370 graven. Op basis van naderzoek hebben wij besloten dat er hiervan een negental kan worden
getypeerd als historisch waardevol. Gelet hierop hebben wij genoemde lijst ingesteld en de betreffende 9
graven opgenomen (ter inzage). Besluiten tot het verwijderen van historisch waardevolle grafbedekkingen
is voorbehouden aan uw gemeenteraad.
1.5 Ingangsdatum openstelling.
Omdat de oude begraafplaats formeel nooit gesloten is geweest hoeft er geen officiële openstellingdatum
te worden vastgesteld. Vanaf het moment dat de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen 2012
is vastgesteld kan conform deze verordening worden gewerkt. De ingangsdatum van reserveren wordt
gesteld op 1-1-2012 immers voordat hiertoe kan worden overgegaan moeten de grafresten zijn
verwijderd, moeten er actuele tekeningen van de grafposities zijn gemaakt en moeten de grafposities in
het veld zichtbaar zijn gemaakt. Naar verwachting kan dit allemaal in 2011 plaatsvinden.
2. Algemene beheeraspecten.
Naast bovenstaande aspecten, specifiek ten behoeve van de openstelling van de oude begraafplaats,
dienen in zijn algemeenheid nog een drietal aspecten de revue te passeren.
2.1 Openstelling op zaterdag.
In de praktijk wordt al vele jaren gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te worden begraven op
zaterdag. Hiervoor wordt ook een afzonderlijk tarief in rekening gebracht. De verwachting is dat deze
vraag enkel zal toenemen, zeker gezien de verdergaande versobering van de algemene verlofregelingen.
Het ligt dan ook voor de hand om de bestaande verordening hierop aan te passen en deze mogelijkheid,
uiteraard tegen het aangepaste tarief, in het vervolg te bieden op beide begraafplaatsen.
2.2 Reserveren.
Regelmatig wordt er gevraagd naar de mogelijkheid om een graf te reserveren. In de huidige verordening
is hiertoe al een mogelijkheid geboden, doch onze gemeente heeft er tot nu toe, amper gebruik van
gemaakt. In meerdere gemeenten en op de meeste bijzondere begraafplaatsen wordt deze mogelijkheid
wel geboden. Feitelijk staat ons ook niets in de weg om onze burgers deze mogelijkheid te bieden op
beide begraafplaatsen. Daar vanaf het moment van reserveren ook bijbehorende grafrechten moeten
worden betaald (die de kosten van de administratieve werkzaamheden ruimschoots dekken) zal het bieden
van deze mogelijkheid de exploitatie van de beide begraafplaatsen enkel positief beïnvloeden.
Alvorens hiertoe over te gaan zullen, via een inhaalslag, omstreeks 370 bestaande grafresten op de oude
begraafplaats moeten worden verwijderd. De totale kosten hiervan worden geraamd op € 22.000.
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Bij begraafplaats Eikenhof ligt het iets gecompliceerder. Op deze begraafplaats hebben we nog maar een
beperkt aantal vrije grafposities op het nog uit te geven deel. Hier overgaan tot een reservering heeft tot
gevolg dat deze begraafplaats versneld vol raakt. Daarnaast moet rekening worden gehouden met het
gegeven dat de onderlinge afstand tussen de graven ondertussen verschoven is van 100 naar 120 cm,
waardoor de restcapaciteit van deze begraafplaats met 20 procent wordt verkleind. Daarom geldt voor
deze begraafplaats het voorstel om met reserveren te starten op het moment dat de uitbreiding is
gerealiseerd. Het verwijderen van de grafresten zal per vak moeten geschieden.
2.3 Aula Eikenhof.
Bij de eerder gememoreerde raadsvergadering van juli is door een raadslid geïnformeerd naar de
mogelijkheid om de aula van de begraafplaats Eikenhof open te stellen en de bezoekers van deze
begraafplaats een mogelijkheid te bieden tot rouwverwerking. De gedachte leeft dat hieraan behoefte
bestaat. Op deze vraag hebben wij aangegeven dat hier een mogelijkheid ligt voor het vrijwilligerswerk.
Rouwverwerking is immers geen gemeentelijke taak en mag dan ook niet leiden tot een toename van de
exploitatie lasten van de begraafplaats. Hierop aansluitend heeft zich een groep vrijwilligers gemeld die
(selfsupporting), vooralsnog enkel op woensdag, gaat kijken of de veronderstelde behoefte inderdaad
concreet is. Deze openstelling van de aula heeft geen noemenswaardige meerkosten tot gevolg anders dan
een mogelijk grotere toename van het gebruik van het toilet. Gelet op eerdergenoemd standpunt hebben
wij deze vrijwilligers aangeboden, bij wijze van proef, de aula op de woensdagmiddag ter beschikking te
stellen.
3. Aanpassen regelgeving.
Bovenstaande uitwerking heeft tot gevolg dat de volgende regelingen op kleine onderdelen moeten
worden aangepast:
a. Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen 2011;
b. Verordening op de heffing en de invordering van de Lijkbezorgingrechten 2011;
c. Regels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen 2011 (tekeningen).
De aanpassingen van beide verordeningen betreft de bevoegdheid van uw gemeenteraad. U wordt dan ook
verzocht de beide ter inzage liggende concept de verordeningen, gedateerd 2012, vast te stellen. De
tekeningen op basis van artikel 4 Regels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen 2012
(eveneens ter inzage) worden vastgesteld door ons college.

Openstelling oude gemeentelijke begraafplaats.
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Benodigd krediet wordt gedekt uit de opbrengst van de grafrechten. Op termijn gunstiger exploitatie van
de oude begraafplaats.
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- via de gangbare kanalen publiceren van de gemeentelijke regelingen;
- begrafenisondernemingen in kennis stellen van nieuwe regelingen.
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concept Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen 2012;
concept Verordening op de heffing en de invordering van de lijkbezorgingrechten 2012;
concept Regels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen 2012.
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tekeningen op basis van artikel 4 Regels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen
2012;
concept lijst waardevolle graven conform artikel 26 Beheersverordening gemeentelijke
begraafplaatsen 2012.

.

2

7

