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Beleidsplan begraafplaatsen 
 
Nieuw beleidsplan en nieuwe verordening 
Er is een nieuw Beleidsplan Begraafplaatsen opgesteld waarin invulling wordt gegeven aan 
de actuele opgaven die er momenteel liggen voor de drie gemeentelijke begraafplaatsen. In 
de voorbereiding hiervan is voor de drie begraafplaatsen een capaciteitsberekening 
opgesteld om voor de komende tien jaar inzicht te krijgen in de benodigde grafruimte. Naast 
het beleid is tevens de beheerverordening geactualiseerd.  
 
Belangrijkste beleidspunten 
De belangrijkste beleidspunten in het beleidsplan betreffen de beëindiging van het begraven 
in drie lagen diep, het behoud van historische graven en invoering van de mogelijkheid om 
een graf voor een periode van vijf jaar te verlengen. 
 
Beëindiging drie-diep begraven 
Op de begraafplaats van Egmond wordt nog in drie lagen diep begraven. Omdat het 
grondwater is gestegen, bevindt de onderste laag van zo’n graf zich onder de 
grondwaterspiegel. Aangezien de ontbinding van stoffelijke resten hierdoor onvolledig 
plaatsvindt, is dit een ongewenste situatie. Het begraven in drie lagen diep op de 
begraafplaats van Egmond wordt daarom beëindigd. 
 
Behoud historische graven 
Er is tegenwoordig meer aandacht voor de instandhouding van cultureel erfgoed. Dit geldt 
onder andere voor de historische waarden van begraafplaatsen. Stichting Historisch Egmond 
heeft, in samenwerking met de Stichting voor Funerair Erfgoed Terebinth een inventarisatie 
uitgevoerd op de begraafplaats van Egmond. Uit het onderzoek kwam naar voren dat er veel 
bijzondere grafmonumenten aanwezig zijn. Zo’n 108 historische grafmonumenten komen in 
aanmerking om te behouden. Het gaat om opgaande smalle grafstenen, die met name 
geplaatst zijn in de grafvelden op het zuidelijk deel van de begraafplaats. Op dit deel van de 
begraafplaats blijven de historische graven in stand. Historische grafmonumenten van de 
overige begraafplaats worden hier bijgevoegd.  
 
Verlengen grafrechten met vijf jaar 
Steeds vaker komt de wens om grafrechten te verlengen met vijf jaar in plaats van tien jaar. 
Na aanpassing van de beheerverordening kan hieraan tegemoet worden gekomen. 
 
 
 
 


