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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
De Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Stichtse 
Vecht 2013 vast te stellen. 
 
Samenvatting 
De gemeente Stichtse Vecht beheert 8 begraafplaatsen. De voormalige drie gemeenten kenden hun 
eigen regels, vastgelegd in beheerverordeningen en uitvoeringsbesluiten. Deze beheerverordeningen 
worden vervangen door de nieuwe Beheerverordening begraafplaatsen Stichtse Vecht 2013. Afgezien 
van de harmonisatie zijn daarin ook aanpassingen verwerkt die nodig waren na de herziening van de Wet 
op lijkbezorging in 2010. De nadere regels bij deze verordening zijn opgenomen in het Uitvoeringsbesluit 
gemeentelijke begraafplaatsen Stichtse Vecht dat wordt vastgesteld door het college van burgemeester 
en wethouders. 
 
Bijlage 
- De Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen van de gemeente 

Stichtse Vecht 2013 met artikelsgewijze toelichting. 
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Harmonisatie 
Op 1 januari dient al het beleid en regelgeving van de voormalige gemeenten Maarssen, Breukelen en 
Loenen te zijn geharmoniseerd. Wanneer deze termijn niet wordt gehaald verliezen de regelingen hun 
rechtskracht. Dit is bepaald in artikel 28 van de Wet algemene regels herindeling. Onderstaand treft u een 
voorstel aan om beleid en regelgeving op het gebied van het beheer en gebruik van begraafplaatsen te 
harmoniseren, waardoor per 1 januari 2013 voor de gehele gemeente Stichtse Vecht dezelfde regelgeving 
zal gelden.  
Het voorstel voldoet aan de randvoorwaarden en uitgangspunten, zoals die zijn geformuleerd in het Plan 
van Aanpak Harmonisatie.  
 
Doel en beoogd maatschappelijk effect 
De verordening beoogt de regels vast te leggen die gelden op de gemeentelijke begraafplaats. Het gaat 
daarbij om de soorten graven die worden onderscheiden, om de lengte van termijnen, om orderegels, om 
de verdeling van het onderhoud tussen de gemeente en rechthebbenden/gebruikers, etc. In de 
verordening is tevens bepaald op welke punten het college nadere regels kan vaststellen.  
 
Argumenten 
De vigerende regelgeving is, met name gezien de recente wetswijziging (per 1 januari 2010) maar ook 
sinds de gemeentelijke herindeling niet meer actueel en wordt met deze verordening aan de recente 
wijzigingen van de Wet op de lijkbezorging en de wensen uit de praktijk aangepast. In de deze herziene 
verordening met bijbehorende nadere regels zijn de wijzigingen van de Wet op de lijkbezorging verwerkt 
(met name is bepaald dat rechthebbenden/gebruikers eigenaar zijn  van grafbededekkingen, zolang er 
niet kan worden geruimd) en is een harmonisatie van de regelgeving uitgevoerd. 
 
Kanttekeningen 
De wijzigingen hebben geen invloed op reeds uitgegeven rechten. Met andere woorden, voor alle 
bestaande graven gelden de oude regels, die golden tijdens het uitgeven van de betreffende graven. De 
wijzigingen worden wel van kracht bij het verlengen van bestaande termijnen. Dat gebeurt namelijk onder 
de regels die op het moment van verlenging gelden.  
 
Overigens worden niet alle regels op alle begraafplaatsen van Stichtse Vecht hetzelfde. Dat komt omdat 
de inrichting en het karakter van de diverse begraafplaatsen verschillen. Om de specifieke sfeer van de 
begraafplaatsen te respecteren zijn met name in de nadere regels (het uitvoeringsbesluit) verschillen 
gehandhaafd. Dit kan bijvoorbeeld gaan om afmetingen van gedenktekens. 
 
Communicatie 
Omdat de meeste communicatie over de regels op onze begraafplaatsen verloopt via de 
uitvaartondernemers zullen we hen goed informeren over de wijzigingen. Daarnaast worden de 
belangrijkste wijzigingen bij de publicatie van de verordening vermeld. Tenslotte wordt bij het verlengen 
van graftermijnen duidelijk gewezen op de nieuwe regels die na het moment van verlengen gelden.  
 
Financiën en risico’s 
Alle diensten van de begraafplaatsen hebben een tarief. De tarieven zijn vastgelegd in de Verordening 
voor lijkbezorgingsrechten. 
 
 
27 november 2012 
 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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