
 

Raadsvoorstel 

 

 

Onderwerp     Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen 2023    

Steller/telnr.  Jan Koops van 't Jagt/ 85 12    Bijlagen 1 

Registratienummer  497917-2022  

Classificatie  
 Openbaar  Geheim  Vertrouwelijk (bij gebruik van 

persoonsgegevens) 
    

Portefeuillehouder  W i j n j a    

Langetermijn agenda (LTA) 
Raad 

 
LTA ja:  Maand     12 Jaar   2022   
LTA nee:  Niet op LTA 

 

Voorgesteld raadsbesluit    

De raad besluit: 

I.  de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Groningen 2023 vast te stellen onder  

 gelijktijdige intrekking van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente   

 Groningen 2022; 

II. dit besluit in werking te laten treden op 1 januari 2023; 

III.         dit besluit bekend te maken via lokaleregelgeving.overheid.nl. 
 

   

 

 Samenvatting     

In het werken met de beheersverordening voor de gemeentelijke begraafplaatsen zijn in de afgelopen periode een aantal 

onvolledigheden naar voren gekomen en een aantal punten die niet meer aansluiten op de hedendaagse praktijk. Dit 

heeft geleid tot actualisatie van de beheersverordening op deze onderdelen. Voorgesteld wordt deze geactualiseerde 

beheersverordening voor de gemeentelijke begraafplaatsen in Groningen vast te stellen.  

 

B&W-besluit d.d.: 8 november 2022 
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

    
Aanleiding en doel    

In het werken met de beheersverordening voor de gemeentelijke begraafplaatsen zijn in de afgelopen periode een aantal 

onvolledigheden naar voren gekomen en een aantal punten die niet meer aansluiten op de hedendaagse praktijk. Dit 

heeft geleid tot actualisatie van de beheersverordening op een aantal punten. Doel van dit voorstel is deze 

geactualiseerde beheersverordening voor de gemeentelijke begraafplaatsen in Groningen vast te stellen.  

 
Kader     

De Wet op de lijkbezorging geeft aan dat gemeenten de tijden waarop begraven kan worden, moeten regelen in een 

verordening. Voor het overige kan een gemeente zelf bepalen wat zij wil regelen ten aanzien van begraafplaatsen, mits 

dit niet strijdig is met de Wet op de lijkbezorging.      
 
Argumenten en afwegingen     

De belangrijkste wijzigingen in de beheersverordening voor gemeentelijke begraafplaatsen betreffen: 

- de mogelijkheid voor een urnengraf op het vrije veld is toegevoegd omdat daar in de praktijk vraag en ruimte voor is; 

- vrije keus in oriëntatie van een graf op het vrije veld is toegevoegd op grond van de werkwijze in de praktijk; 

- de definitie van partnergraven is verduidelijkt; 

- er zijn sancties opgenomen voor het plaatsen van een grafbedekking zonder vergunning; 

- de verwijderingstermijn voor een grafbedekking waarvoor de onderhoudskosten niet worden betaald was met 2 jaar erg 

lang en is daarom verlaagd naar 6 maanden; 

- de (niet wettelijke) gemeentelijke bewaarplicht van grafbedekkingen tot 13 weken na verwijdering, is vervallen omdat 

dit in de praktijk erg onpraktisch is en daardoor tot misverstanden en fouten kan leiden. Omdat rechthebbenden ruim 

voor de verwijdering worden geïnformeerd, is er voldoende gelegenheid om desgewenst de grafbedekking voor die tijd 

te halen. Overigens wordt van deze mogelijkheid in de praktijk maar weinig gebruik gemaakt. We volgen in deze 

aanpassing het advies van de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen; 

- de bekendmaking van een voorgenomen ruiming aan rechthebbenden is vervallen. De gemeente ruimt immers alleen 

graven waarvan de huurtermijn is verlopen en waarvoor geen gebruik is gemaakt van de mogelijkheid tot verlengen. De 

gemeente is in die gevallen zelf rechthebbende waardoor bekendmaking aan een rechthebbende niet meer aan de orde is 

en een dergelijke regel alleen tot misverstanden kan leiden. De enige uitzondering betreft de situatie waarbij een 

rechthebbende zelf verzoekt om ruiming, maar ook dan is bekendmaking natuurlijk overbodig; 

- ten slotte is een hardheidsclausule opgenomen waarmee in bijzondere gevallen kan worden afgeweken van de 

bepalingen van deze verordening. Hiermee ontstaat ruimte om te voorkomen dat toepassing van de verordening tot 

onbedoelde onbillijkheden kan leiden. 

 
Maatschappelijk draagvlak en participatie     

De beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen is een algemeen verbindend voorschrift waarop geen inspraak 

vereist is. Bovendien leidt het actualiseren van deze verordening niet tot wezenlijke veranderingen voor inwoners van de 

gemeente Groningen. Om die reden heeft voor dit voorstel geen burgerparticipatie plaatsgevonden.Wel is de input die 

wij in de dagelijkse praktijk van nabestaanden en uitvaartondernemers krijgen, betrokken bij de actualisatie van de 

beheersverordening. 
 
Financiële consequenties     

Er zijn geen financiële consequenties. 
 
Overige consequenties     

Er zijn geen overige consequenties. 
 
Vervolg     

Na vaststelling wordt dit besluit bekend gemaakt via lokaleregelgeving.overheid.nl. 

Daarnaast worden de uitvaartondernemers waar we regelmatig mee samenwerken, per mail geattendeerd op de nieuwe 

beheersverordening. 



3 
 

 
 
Lange Termijn Agenda     

December 2022 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

 

burgemeester,    secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

 

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
 


