
 
 
 
Agendapunt :  
Voorstelnummer :  
Raadsvergadering : 25 september 2007 
Classificatienummer :  
Naam opsteller : Nico Bets/Michelle Hennen 
Informatie op te vragen bij : Opsteller(s) 
Portefeuillehouder(s) : Jan Stam 
 
onderwerp: beleidsplan begraafplaatsen 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt: De kaders voor de begraafplaatsen in Bergen en het beleidsplan 

Begraafplaatsen Bergen 2007 worden vastgesteld.  
 
Over de dekking van het Ontwikkelingsplan Begraafplaatsen 2008-2012 wordt 
bij de behandeling van het meerjaren investeringsplan 2008-2011 besloten.  

 
 
1.  Inleiding 

Voor een professionele, bedrijfsmatige en procesmatige aanpak van het 
begraafplaatsenbeheer in Bergen is het noodzakelijk dat de Raad kaders vaststelt voor het 
beheer van begraafplaatsen op basis waarvan vervolgens een beleidsplan wordt 
ontwikkeld. 
Voor een professionele, bedrijfsmatige en procesmatige aanpak van het 
begraafplaatsbeheer in Bergen is het noodzakelijk dat de gemeenteraad kaders vaststelt. . 
Deze kaders zijn als uitgangspunt gebruikt voor het opstellen van het nu voorliggende 
conceptbeleidsplan 
 
Door de hoge tijdsdruk is de stap van het voorleggen van kaders overgeslagen. In het kader 
van dualisme zou dit wel wenselijk zijn. Het voorstel wat nu ter besluitvorming voorligt bevat 
zowel de conceptkaders als het daarvan afgeleide conceptbeleidsplan. 
 
Wanneer u de conceptkaders en het conceptbeleidsplan hebt vastgesteld, is de basis 
gecreëerd waarop verder inhoud kan worden gegeven aan de uitvoering van het beleid in 
de vorm van een nog nader te ontwikkelen meerjarig beheerplan en een 
uitvoeringsprogramma voor het jaar 2008. Door middel van dat uitvoeringsprogramma wordt 
u gefaciliteerd om uw kaderstellende en controlerende functie uit te oefenen en is er een 
sturings- en beheersingsinstrument voor een bedrijfsmatige en planmatige uitvoering van 
het beheer van de begraafplaatsen. 
 
Daarnaast is het voor de goedkeuring van de begroting 2008 door de provincie noodzakelijk 
dat er met ingang van 2008 een meerjarig beheerplan ligt voor het beheer van de 
begraafplaatsen, maar dat eveneens wordt aangegeven hoe de sturing en verantwoording 
over de uitvoering daarvan is geregeld.  
 
Dit voorstel moet gezien worden als de eerste stap in het proces dat daartoe moet leiden.  
 
Andere relevantie informatie is het feit dat onder tijdsdruk de stap van het voorleggen van 
kaders is overgeslagen. In het kader van dualisme zou dit wel wenselijk zijn. Het voorstel 
wat nu ter besluitvorming voorligt zijn zowel de conceptkaders als het conceptbeleidsplan 
dat op basis van deze conceptkaders is ontwikkeld 



 
 
De opbouw van dit voorstel is als volgt: 

• Doel beleidsplan 
• De kaders uit het beleidsplan begraafplaatsen 
• Het proces en de verantwoording 
• Het ontwikkelingsplan  
• De financiën 

    
2.  Doel beleidsplan 

Omdat het beheer van de begraafplaatsen met verschillende stijlen wordt uitgevoerd, een 
historisch gegroeide situatie, is het adviesbureau DHV verzocht een toekomstgericht 
beleidsplan op te stellen waarin het beheer van de begraafplaatsen tot een stijl worden 
samengevoegd.  
De bedoeling van dit beleidsplan is te voorzien in een specifieke visie op het 
begraafplaatsbeheer voor de gemeente Bergen. Het beleid is gericht op voldoende ruimte 
voor begraven in de komende 40 jaar, een kostendekkende exploitatie van de 
begraafplaatsen, een aantrekkelijke entourage en een planmatig beheer. Bij de behandeling 
van de kaders wordt gerefereerd aan de inhoud van dit conceptbeleidsplan. 

 
3.  Kaders 

Bij het ontwikkelen van het conceptbeleidsplan zijn de kaders gehanteerd en instrumenten 
benoemd die tot de in de kaders geformuleerde resultaten moeten leiden. In dit voorstel 
wordt in hoofdlijnen op deze kaders en instrumenten ingezoomd. Wanneer u behoefte hebt 
aan meer gedetailleerde informatie, dan verwijzen wij u naar bijgaande conceptbeleidsnota. 

 
 Kader 1 
 Er is voor de komende veertig jaar voldoende ruimte per dorpskern voor het be-

graven en de asbestemming van de eigen bevolking voor de komende veertig jaar. 
 
 
  
    Kader 2 
  

Het aanbod biedt voldoende variatie zodat het voldoet aan de vraag.  
 
 

Wanneer deze kaders worden vastgesteld betekent dit dat er de komende jaren maatregelen 
moeten worden getroffen om deze kaders te realiseren. Het gaat daarbij om het, op basis van 
de in het beleidsplan opgenomen kwalitatieve (variatie) als kwantitatieve (capaciteit) behoefte 
analyses, inzetten of ontwikkelen van de volgende instrumenten:    

  
a. Ruimte creëren 
 Bij ruimte creëren gaat het om herinrichting of toevoeging van ruimte aan een 

begraafplaats zodat er meer graven gerealiseerd kunnen worden. 
 
 Over de gehele gemeente is er een overschot aan grafruimte voor de komende 40 jaar, 

dit overschot is niet gelijk verdeeld. Er is gebleken dat de burgers een uitgesproken 
voorkeur hebben voor een uitvaart in de eigen woonkern.  

 In de kern Egmond dreigt op termijn een tekort aan grafruimte. Dit kan opgelost worden 
het hergebruik van graven en wanneer dat niet voldoende effect heeft door uitbereiding 
van de begraafplaats. 
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b. Ruimte behouden 
 Bij het ruimte behouden gaat het om het ruimen van graven, het bijplaatsen in 

familiegraven en het vrij krijgen van graven door het doen van afstand door 
rechthebbenden of bij het ontbreken van rechthebbenden.   

 
 Op alle drie de begraafplaatsen zijn in het verleden graven uitgegeven voor onbepaalde 

tijd. Over deze graven worden geen rechten meer geheven, terwijl er wel kosten worden 
gemaakt. Bovendien beperken ze de capaciteit van de grafruimte. Het actualiseren van 
de graven is mogelijk, maar vraagt een planmatige en gedegen aanpak.  

 Een actie is komende jaren nodig om de rechthebbenden van deze graven te 
achterhalen zodat zij afstand kunnen doen of wanneer de rechthebbende niet bekend is 
deze graven vrij te krijgen voor uitgifte. Dit is onder andere mogelijk op grond van artikel 
28 van de Wet op de Lijkbezorging. Uiteindelijk zal dit de meest kostenbesparende 
maatregel zijn voor onze gemeente. Wanneer het niet mogelijk is om deze graven te 
actualiseren moet rekening worden gehouden met het uitbreiden van de begraafplaats in 
Egmond aan Zee, de begraafplaats zal in de huidige situatie over circa 30 jaar vol zijn.  

 
 Met het geautomatiseerde systeem dat nu operationeel is, is het actueel maken en 

houden van de grafrechten beter uitvoerbaar dan in het verleden het geval was. Er moet 
wel tijd worden ingeruimd om deze administratieve handelingen te kunnen verrichten. 

 
 Actualisering 

 Voor het actueel houden en bijstellen van het beheer van begraafplaatsen is het nodig 
om om de vijf jaar een (uitgebreide) capaciteitsberekening uit te (laten) voeren. 

 
Kader 3 

 
 Het beheer van de begraafplaatsen past binnen het duingebied. 

 
Definitie 
Onder het terreinbeheer wordt verstaan: 
- Het duurzaam beheer van de groene elementen zoals bomen, beplanting en gras. 
- De duurzame instandhouding van de paden; zowel verharding, halfverharding als 

graspaden. 
- Het voorzien in grafstroken met een goede doorlatendheid en voldoende drooglegging. 
- De bijkomende voorzieningen als parkeergelegenheid, entreepoorten en 

opslaggebouwtjes. 
 
Bij dit kader gaat het om het opknappen van de begraafplaatsen en het verbeteren van de 
infrastructuur. De realisatie ervan dient te passen binnen de kaders die de u hebt vastgesteld 
in onder andere het Groenstructuurplan Bergen, het Groenstructuur/beheerplan Egmond en 
het Groenstructuur/beheerplan Schoorl. Bij het ontwikkelen van het conceptbeleidsplan 
Begraafplaatsen is van de bestaande kaders in voornoemde plannen uitgegaan. 
   
In het conceptbeleidsplan is dit kader verder uitgewerkt. Daarbij is de volgende methode 
gehanteerd. 
  
Analyse huidige situatie 
In het beleidsplan is per begraafplaats een beschrijving van het terrein en de sterke en de 
zwakke kanten gemaakt.  
 
Vatstellen richtlijnen 
Vervolgens is deze analyse van de gemeentelijke begraafplaatsen uitgewerkt tot concrete 
richtlijnen voor terreininrichting en beheer. 
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Benoemen verbetervoorstellen 
De begraafplaatsen van Bergen, Egmond en Schoorl zijn verschillend van karakter. 
Verbeteren van de samenhang van de groenstructuur is nodig, daarnaast is het verbeteren 
van de toegankelijkheid van de grafvelden van essentieel belang. Door de opzet van de 
huidige grafvelden is het onderhoud zeer arbeidsintensief en daarbij niet goed toegankelijk 
voor bezoekers. Er moeten delen van de grafstroken worden vrijgehouden ten gunste van 
paden en doorgangen.  
 
 
 
Kader 4 
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Gestreefd wordt naar een kostendekkende exploitatie van de begraafplaatsen 

In het beleidsplan wordt gestreefd wordt naar een kostendekkende exploitatie. De post 
begraafplaatsen heeft in 2007 een negatief saldo op de begroting van € 217.000.00. Voor het 
verhogen van de kostendekking van de begraafplaatsen worden de volgende instrumenten 
ingezet: 
 
a. het verhogen van de inkomsten door  

 
het actualiseren van de graven 
Het verhogen van de inkomsten wordt deels gevonden in het actualiseren van de graven. 
Actualiseren van de graven is nodig voor zowel de capaciteit als voor de kostendekking. 
Door het opnieuw uitgeven van deze graven worden meer inkomsten gegenereerd. Door 
efficiënte en eenduidige werkwijze zal uiteindelijk bespaard kunnen worden op de 
uitgaven (met het geautomatiseerde systeem dat nu operationeel is, is het verlopen van 
rechten makkelijker op te sporen dan in het verleden het geval was. Het jaarlijks 
verlengen van bijvoorbeeld 50 extra rechten levert de gemeente € 60.000,00 aan 
inkomsten op). 
 
het verhogen van de tarieven 
Bij vaststelling van dit kader streeft u naar geleidelijke volledige kostendekking van de 
begraafplaatskosten. Dit kader is ook in het beleidsplan als uitgangspunt gehanteerd. De 
huidige kostendekkendheid ligt tussen de 50 en 60 %. In het beleidsplan wordt gekoerst 
op een kostendekkendheid in 2016 van 87%. DHV is bij zijn berekening uitgegaan van 
een jaarlijkse trendmatige verhoging van de tarieven met 2% en van marktconforme 
uurtarieven. Wanneer we echter uitgaan van ook de 2% trendmatige verhoging, maar 
daarbij onze eigen uurtarieven gebruiken, dan wordt in 2016 een kostendekking van zo’n 
70-75 % bereikt.  
Voor het bereiken van een kostendekkende exploitatie is een ingrijpen in de tarieven, 
meer dan een jaarlijkse trendmatige verhoging, noodzakelijk. Omdat u eerder hebt 
aangegeven dat de gemeentelijke tarieven niet meer dan trendmatig verhoogd mogen 
worden, betekent dat dat de exploitatie niet geheel kostendekkend wordt.  
 

b. het verlagen van de kosten.  
Verbeteren van de efficiëntie 
Het meer planmatig aanpakken van de uitvoering van het terreinbeheer, het herinrichten 
van begraafplaatsen zodat het werk efficiënt uitgevoerd kan worden en het onderzoeken 
van de mogelijkheid tot een integrale planning en uitvoering van het onderhoud van de 
openbare ruimte en de begraafplaatsen, kunnen leiden tot een vermindering van het 
terreinbeheer. 
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Conclusie 
De uitvoering van het ontwikkelingsplan is voorwaardelijk om de geformuleerde kaders te 
realiseren. Dus voldoende capaciteit voor de komende 40 jaar binnen de bestaande 
begraafplaatsen. Hiermee wordt zoveel mogelijk voorkomen dat een dure maatregel als het 
uitbreiden van de begraafplaatsen in de toekomst onnodig aan de orde komt. Voor de 
uitvoering van het ontwikkelingsplan is, naast hetgeen dat nu voor het begraafplaatsenbeheer 
in de begroting staat opgenomen, voor de planperiode 2008-2016 in totaal € 170.000 nodig.  
 

 
 
 
 

5. Het Ontwikkelingsplan 
Als uitgangspunt voor het opstellen van het ontwikkelingsplan, dat onderdeel uitmaakt van 
het beleidsplan, is DHV uitgegaan van een situatie dat er op dit moment geen achterstallig 
onderhoud.  
In het ontwikkelingsplan  is voor de komende vijf jaar een aantal werkzaamheden op de 
begraafplaatsen gepland die tot doel hebben: 
- een efficiëntere omgang met de beschikbare ruimte;  
- een efficiëntere uitvoering van de werkzaamheden; 
- het accentueren van het karakter van de begraafplaatsen; 
- het onder controle brengen van het contractbeheer en de uitvoering van de daaraan   

verwante administratieve processen; 
- het instellen van een voorziening grafrechten en onderhoudskosten. 
 
De uitvoering van dit ontwikkelingsplan is voorwaardelijk om de geformuleerde kaders te 
realiseren. Dus voldoende capaciteit voor de komende 40 jaar binnen de bestaande 
begraafplaatsen. Hiermee wordt zoveel mogelijk voorkomen dat een dure maatregel als 
het uitbreiden van de begraafplaatsen in de toekomst onnodig aan de orde komt. Voor de 
uitvoering van het ontwikkelingsplan is, naast hetgeen dat nu voor het 
begraafplaatsenbeheer in de begroting staat opgenomen, voor de planperiode 2008-2016 
in totaal € 170.000 nodig. Dit zijn grotendeels investeringsgelden. 

 
 

6. Proces en verantwoording 
  

Processtappen 
1. Vaststellen kaders en beleidsplan :  raad 25 september 2007 
2. Vasttelling dekking uitvoeringsplan :  begrotingsbehandeling raad november 2007 
3. Vaststellen Uitvoeringsplan 2008 :  december 2007  
4. Vasttellen Uitvoeringsplan 2009 :  perspectiefnota  raad juni 2008 
5. Resultaat Uitvoeringsplan 2008 :  jaarrekening voorjaar 2009 
6. Vasttellen Uitvoeringsplan 2010 :  perspectiefnota raad juni 2009 
7. Resultaat Uitvoeringsplan 2009 :  jaarrekening voorjaar 2010 
8. Vaststellen Uitvoeringsplan 2011: perspectiefnota raad juni 2010 
9. enz…. 
10. actualiseren cap. Behoefte  voorjaar 2012 

 
 
Verantwoording 
Jaarlijks wordt de raad over de resultaten c.q. effecten van de activiteiten die in het 
Uitvoeringsprogramma van het voorliggende jaar staan opgenomen. Dit vindt plaats bij de 
behandeling van de jaarrekening van dat jaar. 
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7. Aandachtspunten 
 

a. Juridische gevolgen 

Wettelijk kader 
Wet op de Lijkbezorging 
In de Wet op de Lijkbezorging is vastgesteld dat overledenen worden begraven of 
gecremeerd en op welke wijze dat dient te gebeuren. In de wet wordt bepaald dat een 
gemeente tenminste één begraafplaats heeft die beschikbaar is voor zijn inwoners. De 
begraafplaatsen voorzien in grafruimte voor de inwoners uit de kernen rondom de 
begraafplaatsen. De begraafplaatsen voorzien momenteel in 50% van de sterfgevallen in 
een graf of urnenplaats. 

 
Beheerverordening 
Omdat onze gemeente zelf gemeentelijke begraafplaatsen beheert, hebben wij een 
beheersverordening begraafplaatsen. In de beheersverordening zijn de regels opgenomen 
voor het gebruik van de begraafplaatsen en de regels en termijnen van de graven.  
 
Verordening Lijkbezorgingrechten 
De tarieven voor het begraven en andere bijkomstige diensten van de gemeente vallen 
onder de belastingen. Hiervoor is de Verordening lijkbezorgingrechten met bijbehorende 
tarieventabel vastgesteld. De tarieven voor handelingen op de begraafplaatsen zijn in 
overeenstemming met de tarieven die in de regio gehanteerd worden.  

 
b. Communicatie/voorlichting 

 Voor de uitvoering van het ontwikkelingsplan en het op orde krijgen van de 
begraafadministratie   
 is een uitgebreid communicatietraject benodigd. 
 
c. Financiële gevolgen 

- De uitvoering van het ontwikkelingsplan is voorwaardelijk om de geformuleerde kaders te 
realiseren. Dus voldoende capaciteit voor de komende 40 jaar binnen de bestaande 
begraafplaatsen. Hiermee wordt zoveel mogelijk voorkomen dat een dure maatregel als 
het uitbreiden van de begraafplaatsen in de toekomst onnodig aan de orde komt. Voor 
de uitvoering van het ontwikkelingsplan is, naast hetgeen dat nu voor het 
begraafplaatsenbeheer in de begroting staat opgenomen, voor de planperiode 2008-
2016 in totaal € 170.000,00 nodig. Dit zijn grotendeels investeringskosten.  
 
Het ontwikkelingsplan maakt een integraal onderdeel uit van het beleidsplan 
begraafplaatsen. Met de besluitvorming over dit beleidsplan wordt nog geen besluit 
genomen over de dekking van het ontwikkelingsplan. Voorgesteld wordt de 
besluitvorming daarover te betrekken bij de behandeling van het meerjaren 
investeringsplan 2008-2011.  
 

- Het streven naar een volledige kostendekking voor het begraafplaatsenbeheer wordt  
enerzijds bemoeilijkt door uw uitgangspunt dat de tarieven alleen trendmatig mogen 
worden verhoogd en anderzijds komt de kostendekking onder druk te staan door de 
investeringen die noodzakelijk zijn om de kosten te beheersen (ontwikkelingsplan). De 
combinatie van deze factoren zal, bij de goedkeuring van de investeringen, er toe leiden 
dat de verwachte kostendekking van de genoemde 70-75% naar beneden moet worden 
bijgesteld. 
 

- Het verhogen van de inkomsten wordt deels gevonden in het actualiseren van de graven. 
Het jaarlijks verlengen van bijvoorbeeld 50 extra rechten levert de gemeente € 60.000,00 
aan inkomsten. 
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 d. Advies commissie(s) 

Dit voorstel is behandeld in de vergadering van de commissie bestuurlijke zaken gehouden 
op 5 september 2007. De commissie heeft geadviseerd het besluit behorende bij dit voorstel 
aan te passen door de te nemen besluiten expliciet weer te geven. Het voorstel kan als B-
stuk op de agenda van de raad van 25 september 2007 worden geplaatst.  

 
 e..Overige aspecten 

Geen. 
 
 
 
Bergen, 11 september 2007 
college van Bergen, 
 
R. Groninger     mr. A.Ph. Hertog, 
secretaris  burgemeester 


	1.  Inleiding
	 Actualisering
	Definitie
	Analyse huidige situatie

	Vatstellen richtlijnen
	Benoemen verbetervoorstellen
	5. Het Ontwikkelingsplan



