Oplegnotitie bij protocol werkwijze bestaande graven, urnenissen-/kelders
Inleiding
In het collegeakkoord ‘Samen naar een nieuw evenwicht’ 2010-2014 is afgesproken dat er een
onderzoek wordt uitgevoerd naar de mogelijkheden van kostenbesparingen en efficiënter beheer
van begraafplaatsen. Bij de besluitvorming over de resultaten van dit onderzoek op 15 december
2011 is toegezegd dat het college criteria voor het behoud van historische graven opstelt en dat er
een ruimingsprotocol wordt opgesteld. Na afronding van het genoemde onderzoek heeft het college
op 9 januari 2013 ingestemd met de criteria voor het behoud van graven met een historische
betekenis of grafbedekking met een opvallende kwaliteit. De laatste toezegging m.b.t. het opstellen
van het ruimingsprotocol is verwerkt in bijgevoegd protocol.
In deze oplegnotitie wordt aangegeven waarom er een protocol is opgesteld en welke delen van de
in het protocol beschreven werkwijze gehanteerd worden.

Niet actief ruimen
Het vaststellen van het protocol betekent niet dat de gemeente Hoogeveen nu actief graven gaat
ruimen. Uit het onderzoek naar kostenbesparingen en efficienter beheer is gebleken dat er zeker de
komende 10 jaar voldoende ruimte beschikbaar is om op alle begraafplaatsen in de gemeente te
kunnen begraven. Er is in deze periode geen sprake van een capaciteitstekort en er is dan ook
besloten om geen graven “actief” te ruimen. Uitzondering hierop zijn graven waarvan de
rechthebbenden verzoeken tot ruiming van het graf.

Verlopen van grafrechten
Met ingang van 1 januari 1990 is er in de gemeente Hoogeveen (begraafplaatsen Hoogeveen,
Hollandscheveld en Elim) voor gekozen particuliere graven uit te geven voor een bepaalde periode
van 30 jaar. Vanaf 1995 is deze termijn verlaagd naar een periode van 20 jaar. Na de gemeentelijke
herinindeling in 1998 zijn met ingang van 1 januari 1999 op alle begraafplaatsen particuliere graven
uitgegeven met een periode van 20 jaar.
Dit houdt in dat de grafrechten van de particuliere graven die vanaf 1995 zijn uitgegeven als eerste
verlopen met ingang van 2015. Dat betekent dat vanaf 2013 rechthebbenden aangeschreven moeten
worden. Ze krijgen de keus of ze het recht willen verlengen of terug willen geven aan de gemeente.
Dit maakt het nodig om vast te leggen hoe we omgaan met graven en urnennissen/-kelders waarvan
de termijn niet verlengd wordt. Dat doen we in het bijgevoegde protocol.

Zorgvuldigheid staat voorop
Belangrijkste uitgangspunt is dat alle werkzaamheden op de begraafplaatsen met het grootste
respect, zorgvuldigheid en piëteit zullen plaatsvinden. Wensen van rechthebbenden en
nabestaanden staan voorop en worden zoveel mogelijk gerespecteerd en uitgevoerd.

Werkwijze
Op basis van eerdere besluitvorming zal een beperkt deel van de in het protocol beschreven
werkwijze in werking treden. Samengevat gaat het om de volgende werkwijze:
- Grafbedekking van graven waarvan rechthebbenden ervoor kiezen om de termijn niet te
verlengen of niet reageren, wordt of door de rechthebbende of door de gemeente
verwijderd. Hetzelfde geldt voor graven waarvan ‘actief’ afstand wordt gedaan. De grafplek
wordt daarna ingezaaid met gras (hoofdstuk 1 en 2 uit het protocol);
- Van graven die in slechte staat verkeren (verwaarloost), er geen rechthebbenden zijn of deze
op een aanmaning om de situatie te verbeteren niet reageren, wordt de grafbedekking
verwijderd en ingezaaid met gras (paragraven 1.2. en 2.2.);
- Urnen uit een urnennis/-kelder gaan bij het niet verlengen van de termijn terug naar de
rechthebbenden. Wanneer rechthebbenden daar geen prijs op stellen, zal de as verstrooit
worden op een gemeentelijk asverstrooingsveld (hoofdstuk 3);
- Alleen wanneer nabestaanden uitdrukkelijk verzoeken tot ruiming van een graf zal dit
conform paragraaf 1.4 gebeuren.

Inwerkingtreding
De hierboven beschreven werkwijze uit het protocol zal na vaststelling worden gehanteerd. Voor
wijzigingen in de hierboven beschreven werkwijze of in het protocol, is nadere besluitvorming van de
gemeenteraad danwel het college van burgemeester en wethouders nodig.

