
 
 
 
 

Voorstel aan : Gemeenteraad van 26 oktober 2015 

Door tussenkomst van : Raadscommissie van 12 oktober 2015 

Nummer : 51 

Onderwerp : Verzoek aanleg bijzondere begraafplaats op landgoed  

Blanckenborch 

Bijlage(n) : 1. Nadere aanduiding locatie bijzondere begraafplaats 

2. Plattegrond landgoed Blackenborch 

3. Concept raadsbesluit aanwijzing landgoed Blanckenborch 

4. Concept raadsbesluit vaststell ing beleidsregels 

 

Steller advies : Albert Heijerman 

   

   

   

Samenvatting : De bewoner van landgoed Blanckenborch in Noordlaren 
verzoekt om medewerking voor de aanleg van een bijzonde-
re begraafplaats op dat landgoed. Voorgesteld wordt om 
een gedeelte bosperceel op het landgoed als zodanig aan 
te wijzen en geli jkerti jd beleidsregels ter zake vast te stel-
len. 

   

Voorgestelde beslissing :  
 

1.  De onderstaande ‘Beleidsregels bijzondere begraafplaatsen Haren 2015’ vast te stel-
len: 

a.   De b i jzondere begraafp laats is  een onderdeel van een landgoed a ls bedoeld  
       in de Natuurschoonwet 1928. Het landgoed moet  door de s taatssecretar is  van  
       Economische Zaken, Landbouw en Innovat ie (ELI)  en de staatssecretar is van 
       F inanciën a ls zondanig z i jn  aangemerkt .  
b.   Het  aanta l in te  r ichten graven is  afhankel i jk  van de omvang van het    
       landgoed.  
c.   De aanvrager  is  e igenaar  van de grond, dan wel  gemacht igd om namens de 
       e igenaar  een dergel i jke aanvraag te doen. 
d.   Er  mag geen zakel i jk  recht rus ten op de grond waar de begraafp laats  is   
       bedoeld.  
e.   De aanvrager  heef t  een aantoonbare h istor ische en/of emot ionele b inding met  
       het  landgoed.  
f .   In een grafru imte mogen ten hoogste twee s tof fe l i jke overschot ten worden  
       b i jgezet .  
g.   De b i jzondere begraafp laats mag n iet worden aangelegd b innen de bebouwde 
       kom als bedoeld in ar t ike l 20 van de Wegenverkeerswet.  
h.   De b i jzondere begraafp laats mag n iet worden aangelegd in een grondwater-  
       beschermingsgebied en/of waterwingebied.  
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i .       De locat ie  van de b i jzondere begraafp laats  mag n iet in een gebied l iggen  
       waarvan het  aannemel i jk  is  dat  een herz iening van de huidige bestemming of  
       gebruikswi jz ig ing op termi jn zal optreden,  waardoor de grond b l i jvend  
       ongeschikt  wordt  a ls begraafp laats .  
j .       De afs tand van enig graf  op de b i jzondere begraafp laats tot de openbare weg 
       o f  to t  een woning d ient hemelsbreed min imaal 50 meter te  bedragen.  
k.  Voor  zover  van toepassing d ient  de b i jzondere begraafp laats vanaf  de  
       openbare  weg of  vanaf  een openbaar toegankel i jk  perceel v isueel  
       a fgeschermd te worden met  een in het  landschap inpasbare natuur l i jke  
        fys ieke afscheid ing van ten minste 1.80 meter hoogte, u itgevoerd met  
        inheemse beplant ing.  
l .        Binnen de locat ie  van de b i jzondere begraafplaats  mogen geen kabels ,  
        le id ingen of  andere nutsvoorz ieningen aanwezig z i jn .  
m.    Op de inr icht ing, het gebruik en beheer en het beëindigen van een  
        bi jzondere begraafp laats z i jn  de Wet op de L i jkbezorging (Wlb) en het  
        bes lu it  l i jkbezorging van toepass ing. De ‘Handle id ing opgraven en ru imen  
        2010’  van de landel i jke organisat ie  van begraafp laatsen kan eveneens van  
        toepass ing worden verklaard.  

 
2 a.    Een gedeelte bosperceel op het landgoed Blanckenborch aan de  
         Bes lotenveenseweg 14 in Noordlaren,  kadastraal bekend a ls gemeente Haren,  
         sect ie  P, nummer 731, op grond van art ike l 40 van de Wet op de l i jkbezorging aan  
         te wi jzen a ls b i jzondere begraafp laats ; 
   b .    Te bepalen dat op deze begraafp laats  ten hoogste twee graf ru imten mogen worden  
         inger icht .  

 
De heer K. Buist, wonende te Noordlaren aan de Beslotenveenseweg 14, heeft ons verzocht 
om toestemming, c.q. medewerking voor het oprichten van een bijzondere begraafplaats op 
het landgoed Blanckenborch te Noordlaren. Het is zijn ( in een uiterste wilsbeschikking vast-
gelegde) wens om te zijner t i jd – samen met zijn echtgenote – op het landgoed waarvan hij 
de bewoner is te worden begraven. 
 
Voorgeschiedenis 
Op 23 februari 2004 heeft uw raad het landeli jke beleid over de uitvoering van de Wet op de 
Lijkbezorging (Wlb), op basis van de Inspectierichtl i jn Lijkbezorging van de (toenmalige) 
VROM-inspectie, integraal overgenomen. Op 27 december 2004 verzocht de heer Buist om 
een bijzondere (particuliere) begraafplaats op zijn landgoed te mogen aanleggen. Dit ver-
zoek werd na toetsing aan het landeli jke beleid door uw raad afgewezen. Tot aan de Raad 
van State heeft de heer Buist zich – overigens zonder reslutaat - tegen deze afwijzing ver-
weerd.  
 

De voornaamste reden om destijds het verzoek van de heer Buist af te wijzen was het geva-
rieerde aanbod aan begraafmogelijkheden (twee gemeenteli jke en twee kerkeli jke begraaf-
plaatsen) en de daaraan gekoppelde wens om terughoudend te zijn in het toestaan van ver-
zoeken om in eigen grond begraven te worden. Deze terughoudendheid kwam voort uit het 
ruimteli jke belang om versnippering van het gebruik van de grond tegen te gaan, uit  de 
noodzaak om de grafrust te bewaken en uit de vrees voor een mogelijke precedentwerking. 
Daarnaast was in het geval van de heer Buist de historische binding met de grond onvol-
doende aangetoond. 

Basis afwijzing 
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Huidige situatie 
Vandaag de dag gaan wij anders om met de dood en alles wat daaraan is gerelateerd. Er is 
niet of nauwelijks nog een taboe op dit onderwerp. Een mooi voorbeeld daarvan is well icht 
de bestemming van een asbus na crematie. Was het eerder ondenkbaar dat men als nabe-
staande direct over de as kon beschikken, thans is het normaal om een asbus in eigen huis 
of tuin bij te zetten, de as te verwerken in een sierraad of in eigen kring uit te strooien op 
een zelf gekozen locatie. Ook ten aanzien van het begraven op eigen grond zien we dat 
daartoe – zij het onder strenge voorwaarden – mogelijkheden zijn. Een aantal gemeenten 
heeft voor het begraven in eigen grond inmiddels beleidsregels vastgesteld. Zo is onder 
meer op het landgoed ‘Bosch en Vaart’ bij Vries in de gemeente Tynaarlo een grafheuvel 
aangewezen als bijzondere ( lees particuliere) begraafplaats.  
 
Ook in onze gemeente zijn de voorwaarden om zo’n bijzondere begraafplaats in te r ichten 
aanwezig. Het landgoed van de heer Buist is in de loop der jaren omgezet van agrarische 
grond in een (erkend) natuurgebied van ca. 50 ha. Daarmee is sprake van het ontstaan van 
een uniek natuurgebied in de vorm van een landgoed. 
 
Met het opheffen van de Vrom-inspectie per 1 januari 2010 is de ‘Inspectierichtl i jn l i jkbezor-
ging’ feiteli jk niet meer van toepassing. De adviezen uit deze r ichtl i jn zijn nadien groten-
deels opgenomen in de ‘Handleiding opgraven en ruimen 2010’ van de Landeli jke organisa-
tie van begraafplaatsen. Deze handleiding heeft echter slechts een adviserende  functie en 
heeft geen bindende werking. 
  
Beleid 
Met het toestaan van begraven in eigen grond dienen we (nog steeds) zorgvuldig en uiterst 
terughoudend om te gaan. Het kan niet zo zijn dat elke burger die over een ‘fatsoenli jke’ 
tuin beschikt daarin een eigen grafruimte  realiseert. Dat is ook niet de bedoeling van de 
wet (Wlb). Weliswaar bepaald artikel 37 Wlb dat ook een natuurli jke persoon een bijzondere 
begraafplaats kan aanleggen en in stand houden, artikel 40 Wlb bepaalt echter dat de daar-
voor benodige grond door de gemeenteraad wordt aangewezen. Daarbij spelen de ruimteli j-
ke factoren, de te waarborgen grafrust en het voorkomen van precedentwerking een voor-
name rol. Artikel 41 Wlb bepaalt dat burgemeester en wethouders voor het geheel of ge-
deelteli jk in gebruik nemen van een bijzondere begraafplaats toestemming dienen te verle-
nen. Daarnaast is ook een planologische medewerking vereist; immers, het gaat om een 
zeer langdurig ruimtebeslag van de aangewezen grond. 
 
Hoewel uw raad zich in 2004 aan het landeli jke beleid op basis van de ‘Inspectierichtl i jn 
Lijkbezorging’ heeft geconformeerd, heeft dit niet geleid tot het formeren van specif ieke 
(gemeenteli jke) beleidsregels. Beleidsregels kunnen de basis zijn waaraan een verzoek om 
in eigen grond te mogen worden begraven worden getoetst. Door deze beleidsregels vast te 
stellen, kan invull ing worden gegeven aan de gemeenteli jke verantwoordeli jkheid rondom 
bijzondere begraafplaatsen. Bovendien kan daarmee precedentwerking worden voorkomen. 
Tenslotte is ook voor derden helder waaraan een verzoek om een bijzondere begraafplaats 
op te mogen richten moet voldoen. 
 
Beleidsregels 
Als raad beslist u op een verzoek om een bijzondere begraafplaats op eigen grond in te 
r ichten. De in het verzoek omschreven grond kan dan door u als bijzondere begraafplaats 
worden aangewezen. Daarvoor zouden de volgende beleidsregels kunnen gelden: 
•  De bijzondere begraafplaats is een onderdeel van een landgoed als bedoeld in de Na-

tuurschoonwet 1928. Het landgoed moet door de staatssecretaris van Economische Za-
ken, Landbouw en Innovatie (ELI) en de staatssecretaris van Financiën als zondanig zijn 
aangemerkt. 
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•  Het aantal in te r ichten graven is afhankeli jk van de omvang van het landgoed 1

•  De aanvrager is eigenaar van de grond, dan wel gemachtigd om namens de eigenaar 
een dergeli jke aanvraag te doen. 

. 

•  Er mag geen zakeli jk recht rusten op de grond waar de begraafplaats is bedoeld 2

•  De aanvrager heeft een aantoonbare historische en/of emotionele binding met het land-
goed. 

. 

•  In een grafruimte mogen ten hoogste twee stoffeli jke overschotten worden bijgezet. 
•  De bijzondere begraafplaats mag niet worden aangelegd binnen de bebouwde kom als 

bedoeld in artikel 20 van de Wegenverkeerswet. 
•  De bijzondere begraafplaats mag niet worden aangelegd in een grondwaterbescher-

mingsgebied en/of waterwingebied. 
•  De locatie van de bijzondere begraafplaats mag niet in een gebied liggen waarvan het 

aannemelijk is dat een herziening van de huidige bestemming of gebruikswijziging op 
termijn zal optreden, waardoor de grond bli jvend ongeschikt wordt als begraafplaats. 

•  De afstand van enig graf op de bijzondere begraafplaats tot de openbare weg of tot een 
woning dient hemelsbreed minimaal 50 meter te bedragen.  

•  Voor zover van toepassing dient de bijzondere begraafplaats vanaf de openbare weg of 
vanaf een openbaar toegankeli jk perceel visueel afgeschermd te worden met een in het 
landschap inpasbare natuurli jke fysieke afscheiding van ten minste 1.80 meter hoogte, 
uitgevoerd met inheemse beplanting. 

•  Binnen de locatie van de bijzondere begraafplaats mogen geen kabels, leidingen of an-
dere nutsvoorzieningen aanwezig zijn 3

• Op de inrichting, het gebruik en beheer en het beëindigen van een bijzondere begraaf-
plaats zijn de Wet op de Lijkbezorging (Wlb) en het besluit l i jkbezorging van toepassing. 
De ‘Handleiding opgraven en ruimen 2010’ van de landeli jke organisatie van begraaf-
plaatsen kan eveneens van toepassing worden verklaard. 

. 

 
Overige ruimtelijke aspecten 
Omdat het inrichten van een bijzondere begraafplaats een langdurig beslag op het grondge-
bruik legt, is daarvoor een herziening van het bestemmingsplan nodig. Op dit moment wordt 
een nieuw bestemmingsplan voor het betreffende gebied voorbereid. Indien u het betreffen-
de gedeelte van het landgoed van de heer Buist als bijzondere begraafplaats aanwijst, kan 
deze bestemming alsnog in het ontwerp voor dit nieuwe bestemmingsplan worden meege-
nomen.  In het bestemmingsplan (sec) kan op voorhand geen rekening worden gehouden 
met toekomstige soortgeli jke gevallen. De locaties zijn immers nog onbekend. Voorgesteld 
wordt om het thans voorliggende verzoek planologisch mogelijk te maken met een Wabopro-
cedure in combinatie met de aanwijzing op grond van artikel 40 Wlb.  
 
Overige opmerkingen 
Bij notariële akte van 14 maart 2011 hebben de heer en mevrouw Buist het landgoed in ei-
gendom overgedragen aan de besloten vennootschap Landgoed Blanckenborch 4

                                                           
1 De  beg ra a f p l a a t s  mag  g een  r u imt e l i j k  bep a l end e  r o l  op  he t  l and g oed  heb ben .  He t  max im a le  t oe  t e  s t an e  aa n t a l  g r a f -

ru imt en  kan  a f h ank e l i j k  wo rd en  gemaa k t  v an  d e  g roo t t e  va n  he t  l and goed .  

, gevestigd 
te Noordlaren.  

2 Me t  d eze  bepa l ing  w ord t  e en  v r i j  e n  o nond e rbr ok en  ge bru i k  v an  d e  g r ond  gewa a r bo rgd ,  zond e r  d a t  e en  and e r e  pa r t i j  

a an sp ra ak  op  d i e  g ro nd  ka n  m aken .  
3 I nd i en  nu t sv oo rz i e n in gen  aa nwez ig  z i jn ,  kunn en  d eze  i n  v e rba nd  me t  d e  g ra f ru s t  n i e t  h e r s t e ld ,  ve rv ange n  o f  v e rw i j -

d e rd  word en .  De  aa nv ra ge r  m oe t  vo or  e i g en  r e ken ing  zo rgd rage n  v oor  he t  ve r l egge n  o f  v e rw i jd e ren  va n  r e ed s  a anw e-

z ige  nu t s vo orz i en inge n .  
4 De B.V.  i s  een zogenaamde Natuurschoonwet  B .V. ,  ger icht  op het  verkr i j gen,  beheren en explo i-
teren van een landgoed a ls  bedoe ld  in de  Natuurschoonwet 1928.  
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Daarmee beogen de heer en mevrouw Buist de bestendigheid van het landgoed voor de toe-
komst te borgen. Per zelfde datum hebben de staatssecretaris van Economische Zaken, 
Landbouw en Innovatie (ELI) en de staatssecretaris van Financiën besloten om het land-
goed aan te merken als een landgoed als bedoeld in artikel 1 van de Natuurschoonwet 
1928. Daarmee heeft het landgoed een formele status verworven.  
 

In de afgelopen decennia is de heer Buist er in geslaagd om zijn agrarische gronden tot een 
natuurgebied van ca. 50 ha. om te vormen. Zijn motivatie en gedrevenheid daarbij tonen zijn 
bijzondere verknochtheid met dit gebied. Samen met de overdacht van zijn particulier bezit 
aan een rechtspersoonli jkheid bezittende besloten vennootschap – en daarmee de borging 
van de bestendigheid van het landgoed -  is zijn binding met het landgoed naar onze stell ige 
overtuiging ruimschoots aangetoond.  

Binding 

 
Bevoegdheid college 
Nadat uw raad op grond van artikel 40 Wlb. de grond als bijzondere begraafplaats heeft 
aangewezen, dient ons college op grond van artikel 41 Wlb. voor het in gebruik nemen van 
de bijzondere begraafplaats (apart) toestemming te verlenen. De heer Buist zal daartoe 
specif iek een verzoek moeten doen. 
 
Beroep 
Van de besluiten van de gemeenteraad, onderscheidenli jk van burgemeester en wethouders, 
genomen ingevolge deze paragraaf (van de Wlb), staat voor belanghebbenden beroep bij 
gedeputeerde staten open.  
 
Voorgenomen beslissing 
Wij stellen u voor om: 

1.   De onderstaande ‘Beleidsregels bijzondere begraafplaatsen Haren 2015’ vast te stel-
len: 
a.  De bijzondere begraafplaats is een onderdeel van een landgoed als bedoeld  
       in de Natuurschoonwet 1928. Het landgoed moet door de staatssecretaris van  
       Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI) en de staatssecretaris van 
       Financiën als zondanig zijn aangemerkt. 
b.  Het aantal in te r ichten graven is afhankeli jk van de omvang van het   
       landgoed. 
c.  De aanvrager is eigenaar van de grond, dan wel gemachtigd om namens de 
       eigenaar een dergeli jke aanvraag te doen. 
d.  Er mag geen zakeli jk recht rusten op de grond waar de begraafplaats is  
       bedoeld. 
e.  De aanvrager heeft een aantoonbare historische en/of emotionele binding met 
       het landgoed. 
f.   In een grafruimte mogen ten hoogste twee stoffeli jke overschotten worden  
       bijgezet. 
g.  De bijzondere begraafplaats mag niet worden aangelegd binnen de bebouwde 
       kom als bedoeld in artikel 20 van de Wegenverkeerswet. 
h.  De bijzondere begraafplaats mag niet worden aangelegd in een grondwater- 
       beschermingsgebied en/of waterwingebied. 
i.       De locatie van de bijzondere begraafplaats mag niet in een gebied liggen  
       waarvan het aannemelijk is dat een herziening van de huidige bestemming of  
       gebruikswijziging op termijn zal optreden, waardoor de grond bli jvend  
       ongeschikt wordt als begraafplaats. 
j.       De afstand van enig graf op de bijzondere begraafplaats tot de openbare weg 
       of tot een woning dient hemelsbreed minimaal 50 meter te bedragen.  
k. Voor zover van toepassing dient de bijzondere begraafplaats vanaf de  
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       openbare  weg of vanaf een openbaar toegankeli jk perceel visueel  
       afgeschermd te worden met een in het landschap inpasbare natuurli jke  
        fysieke afscheiding van ten minste 1.80 meter hoogte, uitgevoerd met  
        inheemse beplanting. 
l.        Binnen de locatie van de bijzondere begraafplaats mogen geen kabels,  
        leidingen of andere nutsvoorzieningen aanwezig zijn. 
m.   Op de inrichting, het gebruik en beheer en het beëindigen van een  
        bijzondere begraafplaats zijn de Wet op de Lijkbezorging (Wlb) en het  
        besluit l i jkbezorging van toepassing. De ‘Handleiding opgraven en ruimen  
        2010’ van de landeli jke organisatie van begraafplaatsen kan eveneens van  
        toepassing worden verklaard. 

 
2 a.   Een gedeelte bosperceel op het landgoed Blanckenborch aan de  
         Beslotenveenseweg 14 in Noordlaren, kadastraal bekend als gemeente Haren,  
         sectie P, nummer 731, op grond van artikel 40 van de Wet op de li jkbezorging aan  
         te wijzen als bijzondere begraafplaats; 
   b.   Te bepalen dat op deze begraafplaats ten hoogste twee grafruimten mogen worden  
         ingericht. 

 
Haren, 24 september 2015 
 
burgemeester en wethouders, 

 
 
 
mr. M.P. de Wilde, 
secretaris 

 P. van Veen, 
burgemeester 

 
 


