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UITNODIGING  
 
 

Aan : De leden van de raad en commissie, tkn. Collegeleden 
Onderwerp : Informatiebijeenkomst Visie gemeentelijke  
  begraafplaatsen en verordening 
Datum : 28 september 2017 
Van : griffie 
Aanvang : 19.30 – 20.30 uur 
Locatie : De Beeck Bergen, commissiezaal  

 

Visie gemeentelijke begraafplaatsen en verordening 
 

Reden, achtergrond en uitleg onderwerp 
 
Begin 2017 werd geconstateerd dat het voor de beheerverordeningen Gemeentelijke 
Begraafplaatsen van de gemeenten Uitgeest, Castricum en Heiloo (UCH) om een aantal 
redenen/ontwikkelingen noodzakelijk en wenselijk was om ze te actualiseren. Besloten werd om 
voor deze gemeente een geharmoniseerde verordening en bijbehorende documenten op te 
stellen.  
Om efficiënt te kunnen werken en schaalvoordelen van de BUCH te kunnen benutten is het 
namelijk noodzakelijk dat alle BUCH-gemeenten werken vanuit dezelfde werkprocessen. Dit 
vraagt om een harmonisering van de beheerverordening, tarieven en nadere regels. Daarmee 
wordt voorkomen dat er door de administratie en beheerders gevoelige fouten worden gemaakt 
in de uitgifte van nieuwe graven, bijzettingen, verlengingen en ruimingen. N.B. twee personen 
zijn verantwoordelijk voor de begraafplaatsadministratie van alle vier de gemeenten en twee 
begraafplaatsbeheerders voor het onderhoud en beheer van de negen begraafplaatsen. 
Omdat het opstellen/vaststellen van de beleidsnotitie Begraafplaatsen Bergen en de nieuwe 
verordening Begraafplaatsen Bergen begin 2017 in een afrondende fase verkeerde besloot de 
gemeente Bergen niet mee te gaan in dit harmonisatietraject. 
De UCH-gemeenten hebben een gezamenlijk visiedocument opgesteld en een 
geharmoniseerde verordening. De beleidsnotitie Begraafplaatsen Bergen en de nieuwe 
verordening Begraafplaatsen Bergen zijn in dit traject ook bekeken. Het volgende werd 
geconstateerd: 

- De nieuwe verordening begraafplaatsen Bergen is ingehaald door BUCH-ontwikkelingen 

en dient op een aantal punten aangepast te worden. 

- De beleidsnotitie die in mei jl. door de gemeenteraad van Bergen is vastgesteld kan van 

kracht blijven en is op hoofdlijnen terug te vinden in het visiedocument, alleen vindt er 

een verruiming plaats van de dienstverlening (marktconforme benadering). De extra 

dienstverlening betreft onder andere:  

o een aanbod van onderhoudsvrije natuurgraven voor 50 en 100 jaar tegen een 

hoog tarief als antwoord op de opkomende populariteit van natuurbegraven en 

onderhoudsvrije graven.  

o een aanbod voor extra asbestemmingen ter compensatie van de toenemende 

belangstelling voor cremeren dat ten koste gaat van de inkomsten voor de 

begraafplaatsen. Denk hierbij aan bovengrondse urnenplaatsen en particuliere 

gedenkmonumenten 
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o een graftermijn van 15 jaar voor alle particuliere graven en een uitbreiding van de 

verlengingsmogelijkheden met 15 en 20 jaar 

o mogelijkheden voor een gebruiksrecht op gedenkplaatjes op een algemeen 

monument voor asverstrooiing en geruimde graven.  

o de mogelijkheid van grafreservering geboden als middel om burgers vroegtijdig 

te binden aan de begraafplaatsen 

o verruiming van de begraaftijden/asbijzettingstijden  

Dit is op 31 augustus besproken met wethouder Van Huissteden. Hij is van mening dat gezien 
de voordelen die dit voor Bergen biedt dient het visiedocument  ook aan de raad van Bergen 
voorgelegd dient te worden. De verordening Begraafplaatsen Bergen moet op een aantal 
punten aangepast te worden, dit kan nog ingepast worden in het harmonisatietraject. 
  
 
Doel  
De commissie/raad wordt door middel van een presentatie geïnformeerd over de 
totstandkoming en de inhoud van het visiedocument gemeentelijke begraafplaatsen BUCH en 
de Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen. 
 
 

Agenda: 

19.30 uur  Opening door de voorzitter mw. Kindt 
 
19.31 uur  Korte introductie door wethouder dhr. Van Huissteden 
 
19.35 uur Presentatie door de heer Wim van Oort, van adviesbureau Van Oort & Ros, 

Partners bij Ontwikkeling 
 
20.00 uur  Ruimte voor discussie door aanwezigen raads- en commissieleden 
 
20.25 uur  Toelichting op het vervolgtraject door de wethouder Van Huissteden 
 
20.30 uur Streeftijd afsluiting 

 
 
Bergen, 14 september 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


