
Actuele ontwikkelingen gemeentelijke begraafplaatsen 

 

Er spelen op dit moment enkele zaken die om een besluit van B en W vragen. Daarnaast willen wij u informeren 
over het verloop van ontwikkelingen rond de begraafplaatsexploitatie en natuurbegraven sinds het besluit dat 
B en W hierover op 8 juli 2014 heeft genomen. De oplegnotitie die als basis voor het B en W besluit diende is 
samen met de besluitpunten als bijlage opgenomen. 

Wij richten ons in deze notitie op het begraven en de zorg voor de gemeentelijke begraafplaatsen. Hoewel er 
een relatie is met cremeren, beperken wij ons tot de signalering van de actuele ontwikkelingstrend in de 
verdeling tussen cremeren en begraven. Deze werken immers als communicerende vaten: het totaal aan 
overledenen is een gegeven, de onderlinge verdeling varieert. Het cremeren is een aangelegenheid die zich 
via de markt organiseert. Er is al een langere trend gaande naar meer cremeren. Dat heeft effect op de 
begraafplaatsexploitatie. Enerzijds omdat het aandeel begravingen terugloopt, anderzijds omdat een 
begraafplaats wel faciliteiten biedt ten behoeve van het cremeren.  

De exploitatie van begraafplaatsen kent langlopende risico’s en maatschappelijke gevoeligheden, waardoor 
deze in de meeste gevallen gemeentelijk of via kerken georganiseerd zijn. De gemeente exploiteert 5 
begraafplaatsen. Daarnaast zijn er een aantal kerkelijke en particuliere begraafplaatsen. De gemeente heeft 
voor deze zogenaamde bijzondere begraafplaatsen een beperkend beleid voor nieuwe particuliere 
begraafplaatsen.  

Achtereenvolgens gaan wij in op: 

- de gemeentelijke rol en het productaanbod, 
- de ontwikkeling van de begraafplaatsexploitatie, 
- de ontwikkeling rond natuurbegraven, 
- zorgpunten rond onkruidbestrijding, 
- een te nemen besluit over de beheersverordening, 
- een kredietaanvraag voor de drainage op begraafplaats Wenum. 

 

De gemeentelijke rol en het productaanbod 

De wijze waarop uiting wordt gegeven aan de zorg voor de overledene en het stoffelijk overschot is een 
individueel keuzeproces van de overledene en/of de nabestaanden. Dat gebeurt in samenspraak met 
levensbeschouwelijk organisaties en/of uitvaartondernemers. De rol van de gemeente, zoals vastgelegd in de 
Wet op de lijkbezorging, is feitelijk beperkt tot het aanbieden van begraafmogelijkheden voor degenen die 
geen plaats vinden op kerkelijke begraafplaatsen. De wereld verandert echter snel en dat heeft ook gevolgen 
voor de gemeentelijke dienstverlening op en rond het begraven of cremeren.  

Als gemeente hebben wij een verantwoordelijkheid om goed om te gaan met de gemeentelijke 
begraafplaatsen. Die begraafplaatsen zijn steeds meer uitgegroeid tot een faciliteit waar in bredere zin ruimte 
en aandacht is voor rouwbeleving en gedenken. Daaraan blijkt behoefte, Maar het is ook goed voor het 
voortbestaan van de begraafplaatsen. Het onderhoud van een begraafplaats vraagt om een langdurige zorg. 
Ook is een begraafplaats een plek van culturele betekenis en bezinning. Als (delen van) een begraafplaats 
niet meer actief in gebruik zijn of niet meer aansluiten bij de eisen van nu bestaat daarmee het risico dat de 
begraafplaats in een negatieve spiraal terechtkomt. 

Het is daarom belangrijk om in de wijze van beheer en het aanbod van producten steeds in te spelen op de 
actuele wensen en ontwikkelingen. Maar ook om economisch en efficient met de ruimte om te gaan. Met 
andere woorden een ondernemende aanpak, maar wel passend bij de specifieke kwaliteiten en gevoeligheden 
van de begraafplaatsen. De afgelopen jaren is daar veel inzet op gepleegd. Voorbeelden zijn: 

- dienstverlening vervoer voor mensen die moeilijk ter been zijn, 
- meer ruimte voor het maken van persoonlijke keuzes, 
- meer gevarieerd aanbod in kwaliteiten en prijzen, 
- hergebruik van oude graven, 
- aanbod van kwaliteitsplekken voor urnengraven, 
- faciliteren activiteiten rond rouwbeleving, 
- opknappen van bijzondere monumenten,  
- rondleidingen rond cultuurhistorie en natuur. 



 

De ontwikkeling van de begraafplaatsexploitatie 

Belangrijke aanleiding voor het besluit van 8 juli 2014 was de zorgelijke ontwikkeling van de reserve. De 
reserve is de buffer tussen jaarlijkse exploitatie-inkomsten en – uitgaven en toekomstige verplichtingen. Door 
het teruglopen van het aantal begravingen, in belangrijke mate veroorzaakt door de opkomst van het 
cremeren, zakte de reserve in 2012 en 2013 door het ijs. Dat was reden voor de gemeenteraad om in 2014 
een eenmalige storting van € 350.000 uit de algemene middelen te doen. Tegelijkertijd is er door de eenheid 
Beheer en Onderhoud een plan van aanpak gemaakt om aanpassingen te doen in de bedrijfsvoering en 
nieuwe producten en diensten aan te bieden.  

 

 

 

Weliswaar is begraven een wettelijk gegeven (Wet op de lijkbezorging), de wijze waarop hier uitvoering aan 
wordt gegeven kent ondernemende kanten. Dat was ook de reden waarom in het besluit van 2014 ruimte is 
geboden om te experimenteren met een meer ondernemende begraafplaatsexploitatie. 

De ingezette koers heeft een positieve uitwerking gehad op de reserve. Die is inmiddels weer gegroeid naar 
€ 475.000. Dat lijkt een fors bedrag, maar afgezet tegen de jaarlijkse exploitatielasten is het een bescheiden 
bedrag van ca 35 %. Om voldoende voorbereid te zijn op schommelingen in de opbrengsten streven wij naar 
een niveau van € 600.000. het gaat dus de goede kant op, maar we zijn er nog niet. Een risicofactor van 
betekenis is dat wij langlopende zorgverplichtingen hebben voor de instandhouding zonder dat daar 
toekomstige inkomsten tegenover staan. Dit geldt met name voor oudere (delen van) de begraafplaatsen en 
in het bijzonder voor de Soerenseweg. Voor de Soerenseweg geldt dat wij de graven en de monumentale 
infrastructuur van de begraafplaats blijven onderhouden terwijl er nauwelijks nog een begraving plaatsheeft. 
De lasten worden dus steeds meer gedragen door nabestaanden die hier geen gebruik van zullen maken. Dit 
roept de vraag op hoe we in de toekomst verder om willen gaan met deze begraafplaats. Daar wordt een visie 
voor uitgewerkt waarin ook aandacht zal zijn voor de zorgen die in motie M12 dd 10-11-2016 rond de inzet 
van de vrijwilligers zijn verwoord. Waar nodig krijgt dit ook in het groenplan de aandacht. 

Een aandachtspunt is het mogelijke kosteneffect van andere vormen van onkruidbestrijding (zie verderop in 
de tekst).  

Een positief effect op de exploitatie ontstaat als vanaf 2028 de kapitaallasten van enkele investeringen vrij 
vallen. 

Daarnaast zijn er enkele belangrijke trends die van betekenis zijn voor de exploitatie op de langere termijn: 

- de toename van het relatieve aandeel cremeren; 
- het aantal te verwachten overlijdens neemt door de vergrijzing toe; 
- de behoefte aan natuurbegraafplekken groeit licht en lijkt het aanbod te overstijgen. 

Voor de exploitatie verwachten wij dat, ondanks de groei van het cremeren, het aantal begravingen als gevolg 
van de sterftetoename ongeveer gelijk blijft. De opkomst van het natuurbegraven ‘concurreert’ het meest met 
cremeren en in mindere mate met ‘traditioneel’ begraven. Hierna wordt verder ingegaan op natuurbegraven. 

  

Fig. ontwikkeling reserve 
begraafplaatsen 



Conclusies: 

- de exploitatie is positief omgebogen, maar vinger aan de pols blijft geboden; 
- het is nodig om een visie te hebben op de toekomst van begraafplaats Soerenseweg en hierbij motie 

M12 dd 10-11-2016 te betrekken. 

 

De stand van zaken rond natuurbegraven 

Het besluit van 2014 gaat in op het natuurbegraven en de plaats die dit heeft in het aanbod in Apeldoorn. De 
belangstelling voor natuurbegraven is een redelijk nieuw fenomeen dat sinds een jaar of 10 in opkomst is. De 
behoeftegroei lijkt met name de groei van het cremeren te remmen. In het besluit zeggen wij het volgende 
over het natuurbegraven: 

- gerelateerd aan de landelijke trend schatten wij de vraag naar natuurbegraafplekken voor Apeldoorn 
op 50 tot 100 per jaar; 

- natuurbegraven is niet persé een rol van de overheid, ook de markt roert zich hierin. Met name 
natuurterreinbeheerders zien het als kans om de exploitatie te verbeteren. Voor de gemeentelijke 
exploitatie biedt inspelen op deze behoefte een kans om het aanbod te verbreden en een betere 
bodem onder de eigen dienstverlening te krijgen. 

- in een eerste verkenning vanuit onze eigen betrokkenheid bij begraven hebben wij naar landgoed 
Dennenheuvel als potentiele locatie gekeken. De plek heeft kansen, maar kent ook risico’s. De ligging 
nabij een woonwijk, naast de A1 en de grote afstand ten opzichte van Heidehof maken het tot een 
minder geschikte locatie. 

- starten met een verkenning naar een samenwerkingsmodel met een derde partij voor een 
natuurbegraafplaats in de omgeving van Heidehof. 

De haalbaarheid van een gemeentelijke natuurbegraafplaats is nog steeds in onderzoek. De potentiele 
plekken voor natuurbegraven in Apeldoorn raken bijna altijd het Gelders Natuur netwerk. Waar dit niet het 
geval is liggen de plekken meestal te dicht bij de snelwegen of de bebouwde kom, dan wel op plekken waar 
het grondwaterpeil te hoog is. De provincie is in het GNN het bevoegd gezag om hier planologisch ruimte aan 
te bieden. Die ruimte was er niet, maar is onder strenge condities mogelijk gemaakt bij de aanpassing van de 
omgevingsverordening in 2016. Het gaat dan om regels als: 

- selectie van gebieden waar het niet strijdig is met andere doelstellingen, 
ondergeschikt aan de natuurfunctie 

- max 50 graven/ha 
- geen blijvende gedenktekens 
- geen bebouwde voorzieningen 
- etc 

Over de interpretatie van de toepassing van de regels rond de begraafplaats Heidehof zijn wij al langere tijd 
in gesprek met de Provincie zonder dat dat tot het gewenste resultaat leidde. In de zienswijze (dd) op de 
herziening van de omgevingsvisie in 2017 ? hebben wij hier onze vraagtekens bij geplaatst. In een gesprek 
dat wij hierover hadden op 23 januari bleek er wel levert beweging in de goede richting mogelijk. Maar wij zijn 
er nog niet uit of dit tot een financieel haalbaar plan leidt. Als wij in de eerste helft 2018 hier nog niet voldoende 
zekerheid over hebben komen wij terug met een alternatief voorstel. Er zijn plekken in het GNN gebied waar 
de provinciale regels meer mogelijkheden bieden. Maar die sluiten minder aan bij de bestaande begraafplaats 
Heidehof. Toch willen wij niet uitsluiten om ook in die richting te kijken.  

In en buiten de gemeente Apeldoorn komen op diverse plekken initiatieven voor natuurbegraven op. In 
Apeldoorn zijn er inmiddels drie initiatieven bekend en een vierde zit er aan te komen. Deze initiatieven zijn 
uiteraard aan dezelfde provinciale regels onderworpen. 

 

Beleidslijn Bijzondere Begraafplaatsen in relatie tot natuurbegraven 

Behalve de provinciale regels voor het GNN heeft Apeldoorn een eigen beleidslijn voor bijzondere 
begraafplaatsen die dateert uit 2003. Apeldoorn geeft daarin aan bijzonder terughoudend te zijn met het 
toestaan van particuliere begraafplaatsen. De belangrijkste invalshoeken van deze beleidslijn zijn: 

- er zijn voldoende begraafmogelijkheden; 
- wildgroei van kleine particuliere begraafplaatsen is ongewenst, omdat dit tot langdurig ongeordend 

ruimtebeslag leidt; 



- de gemeente heeft volgens Wlb voorkeursrecht in het voorzien van begraafmogelijkheden en wil de 
schaarse planologische ruimte benutten voor de uitbreiding van gemeentelijke en kerkelijke 
begraafplaatsen; 

- begraafplaatsen behoren niet in het buitengebied, maar zijn voorzieningen die gebonden zijn aan 
woongemeenschappen. 

De aanwijzing van bijzondere particuliere begraafplaatsen is een raadsbevoegdheid.  

Naast de kerkelijke en gemeentelijk begraafplaatsen kent Apeldoorn één oudere particuliere begraafplaats 
(Westerwolde in Hoog Soeren) die zelf het predicaat natuurbegraafplaats hanteert. Als naar de criteria voor 
natuurbegraafplaatsen, zoals de provincie die hanteert gekeken wordt dan voldoet deze begraafplaats daar 
niet aan, maar is het meer een reguliere begraafplaats in een natuurlijke omgeving. 

De ‘oude’ gemeentelijke beleidslijn voor bijzondere begraafplaatsen maakt op dit moment dus geen particulier 
initiatief voor een natuurbegraafplaats mogelijk, tenzij het de uitbreiding van een openbare of een kerkelijke 
begraafplaats betreft. De vraag werpt zich op of de gemeente deze uitleg voor een natuurbegraafplaats wil 
blijven hanteren, terwijl wij ons bij andere ruimtelijke ontwikkelingen, mits dienstbaar aan de buitenstad, 
uitnodigend opstellen. Op deze vraag geven wij in deze notitie geen antwoord. Maar de opkomende 
belangstelling vraagt er wel om dat wij deze vraag beantwoorden. 

Vooralsnog gaan wij door op de ingeslagen weg en laten wij u voor de zomer weten of deze haalbaar is dan 
wel voor een ander scenario gekozen moet worden. 

Conclusie: 

- haalbaarheid natuurbegraafplaats naar aanleiding van opmerkingen provincie toetsen en het College 
hierover rapporteren uiterlijk juni 2018; 

- ontwikkelingen nieuwe natuurbegraafplaatsen toetsen aan beleidslijn Bijzondere Begraafplaatsen. 

 

Onkruidbestrijding op paden en graven 

Door het verbod op gebruik van glyfosaat vanaf 2017 is een herbezinning op onkruidbestrijding nodig. Het 
alternatief is begroeiing in zekere mate tolereren dan wel handmatig of met brandapparatuur te bestrijden. Op 
dit moment onderzoeken wij wat de meest wenselijke oplossing is. Daarin houden wij rekening met de 
specifieke cultuurhistorische en natuurlijke aspecten, maar ook met de contracten die wij aangegaan zijn voor 
het onderhoud van graven. Naar verwachting zal de gewenste uitkomst een combinatie van oplossingen zijn. 
Dit zal vermoedelijk gepaard gaan met hogere kosten dan tot dusver het geval was. Wij komen medio 2018 
met een nadere uitwerking. 

Conclusie: 

- wij werken aan een nadere uitwerking rond de onkruidproblematiek, die medio 2018 beschikbaar komt. 

Beheersverordening 

Zoals aangegeven is één van de doelstellingen van het besluit in 2014 om te experimenteren met een meer 
ondernemende exploitatie. Onderdeel daarvan is het aanbieden van nieuwe producten en diensten die beter 
aansluiten bij de behoefte en vraag van nu. Het hele pakket van producten en diensten is vastgelegd in een 
Beheersverordening als bedoeld in art 35 van de Wet op de lijkbezorging. De Beheersverordening is de basis 
voor de toerekening van tarieven. Het vaststellen van de verordening gebeurt door de gemeenteraad. 

Wij stellen de volgende veranderingen voor: 

- de verordening is aangepast aan de Model beheersverordening begraafplaatsen van de VNG; 
- in de terminologie spreken wij van particuliere graven in plaats van eigen graven; 
- nieuwe keuzemogelijkheden voor begraven en asbezorging zijn toegevoegd. Dit vergroot het aanbod. 
- de wettelijke termijn voor begraven is verruimd van 5 naar 6 werkdagen; dit sluit beter aan bij de 

behoefte van nabestaanden en ondernemers. 
- artikel 22 is gewijzigd. In dit artikel stond dat vooruit betaalde kosten voor een gereserveerd grafrecht 

zoals genoemd in art.16 van de Beheersverordening niet vergoed worden. Hiervoor is nu een restitutie 
van 50 % van het reeds betaalde grafrecht opgenomen. 

Conclusie: 

- Besluit over aanpassing Beheersverordening voorleggen aan de gemeenteraad en vrijgeven voor 
inspraak. 



Kredietaanvraag tbv aanpassing drainage begraafplaats Wenum 

De begraafplaats Wenum bestaat uit twee delen: een oud deel en een in 2004 aangelegde uitbreiding. 
Op beide delen van de begraafplaats ervaren wij met enige regelmaat en in toenemende mate een te hoge 
grondwaterstand. Dat is ongewenst en verhindert ons om de graven voor twee lagen te gebruiken. Dat heeft 
aanzienlijke nadelige effecten op de exploitatie. Maar is ook vervelend voor de nabestaanden, omdat er dan 
geen tweede inlage mogelijk is. 
 
De Wet op de lijkbezorging vereist dat het grondwaterniveau tenminste 30 centimeter onder de graven blijft.  
Dat is technisch oplosbaar met een drainagesysteem. Het oude deel van de begraafplaats beschikt al over 
een drainagesysteem, maar dit is verouderd en onbruikbaar geraakt. Voor het nieuwe deel was aanvankelijk 
geen drainage voorzien. Onderzoek heeft uitgewezen dat de meest (kosten) effectieve oplossing is om 
tegelijk met de vernieuwing van de drainage in het oude deel ook drainage aan te leggen in het nieuwe deel 
dat wij in de komende 10 jaar in gebruik willen nemen. 
 
Het aanbrengen van een nieuw drainagesysteem is een investering van € 272.250. De investering wordt 
ruimschoots terugverdiend in de bestaande exploitatie van de begraafplaats. Het krediet hiervoor wordt in 
een afzonderlijk collegevoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. 
 

 
Conclusie: 

- Raad vragen om krediet voor aanpassing drainage in Wenum. 
 


