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NADERE REGELS GRAVEN EN GRAFBEDEKKING GEMEENTE ZUIDPLAS
Het college van de gemeente Zuidplas,
gelet op artikel 3, 9, 10, 11, 16, en 23 van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen
gemeente Zuidplas 2012;
besluit vast te stellen de volgende Nadere regels graven en grafbedekking Gemeente Zuidplas.
Artikel 1. Openstelling begraafplaatsen
De gemeentelijke begraafplaatsen zijn dagelijks van 10.00 uur tot één uur na zonsondergang
toegankelijk voor bezoekers.
Artikel 2. Indeling en uitgifte der graven
1. De eigen graven worden onderverdeeld in:
a. graven uitgegeven voor de tijd van 20 jaar, bestemd voor het begraven van ten hoogste 2 lijken
dan wel bestemd voor het begraven van 1 lijk en het plaatsen van maximaal 3 asbussen met of
zonder urnen of het verstrooien van de as van 3 overledenen;
b. graven uitgegeven voor de tijd van 20 jaar, bestemd voor het begraven van ten hoogste 1 lijk
dan wel bestemd voor het begraven van 1 lijk en het plaatsen van 1 asbus met of zonder urn of
het verstrooien van de as van 1 overledene.
2. Indien een eigen graf wordt geschud mogen maximaal 2 stoffelijke overschotten onderin
bijeengebracht worden.
Artikel 3. Afmetingen van graven
a.
Eigen graven hebben een afmeting van 200 x 100 cm.
b.
Eigen urnengraven hebben een oppervlakte van 1,5 vierkante meter.
c.
Een plek in een urnentuin heeft een oppervlakte van 1,5 vierkante meter.
d.
Particuliere gedenkplaatsen hebben een oppervlakte van 1,5 vierkante meter.
Artikel 4. De bezorging van het stoffelijk overschot
Een lijk dient naar het graf geschouderd te worden. Het is niet toegestaan om het op een rijdende
baar te vervoeren. De beheerder van de begraafplaats kan ontheffing verlenen van het verbod.
Artikel 5. De bezorging van as
1. Eigen urnengraven zijn bestemd voor het daarin bijzetten van ten hoogste 2 asbussen met of
zonder urnen, dan wel het doen verstrooien van as van 2 overledenen, een combinatie van beide
is mogelijk;
2. Eigen urnengraven worden uitgegeven voor de tijd van:
a. 5 jaar
b. 10 jaar
c. 15 jaar
d. 20 jaar
3. Plekken in de urnentuin, bestemd voor het plaatsen van ten hoogste 2 asbussen met urnen,
worden uitgegeven voor de tijd van:
a. 5 jaar
b. 10 jaar
c. 15 jaar
d. 20 jaar
4. Urnennissen, bestemd voor de bijzetting van 1 of 2 asbus(sen) met urn per nis, worden
uitgegeven voor de tijd van:
a. 5 jaar
b. 10 jaar
c. 15 jaar
d. 20 jaar
Artikel 6. Gedenkplaatsen
1. Particuliere gedenkplaatsen worden uitgegeven voor de tijd van:
a. 5 jaar
b. 10 jaar
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c. 15 jaar
d. 20 jaar
2. Gedenkplaatsen zijn niet bestemd voor het verstrooien van as of het bijzetten of begraven van
stoffelijke overschotten.
Artikel 7. Tijden voor opgravingen, herbegravingen en ruimingen
Op werkdagen mogen werkzaamheden zoals opgravingen, herbegravingen en ruimingen tussen 7.00
uur en 17.00 uur worden uitgevoerd.
Artikel 8. Aanvraag vergunning
1. Bij de schriftelijke aanvraag voor een vergunning tot het hebben van een gedenkteken behoort
een werktekening te worden ingediend.
2. Op deze werktekening dienen tenminste voor te komen:
a. een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen;
b. de soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal;
c. de vermelding of de opschriften en figuratie(s) ingehakt, opgehakt of van metaal zijn;
d. de woordindeling van het opschrift en de plaats van figuratie(s);
e. het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken daarop;
f. het totale gewicht van het gedenkteken inclusief de funderingsplaat.
Artikel 9. Gedenkteken
1. Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen,
glas, roestvrij staal, keramiek of duurzame kunststoffen, die niet verkleuren, vorstbestendig zijn en
niet breken.
2. Rechthebbenden en belanghebbenden zijn verantwoordelijk voor het naar behoren onderhouden
van het gedenkteken.
3.
Toegestane afmetingen
gedenkteken in cm

Lengte
(maximaal)

Breedte
(maximaal)

Hoogte
(maximaal)

Eigen graf

180

80

90

50

50

Sokkel is
≤ 15 cm
50

Algemeen graf, bovenste graf
Liggend, voorop graf geplaatst
Algemeen graf, onderste graf
Staand of
Liggend zoals bij bovenste graf,
achterop graf geplaatst
Kindergraf tot 1 x 1 m

50

50

50

180

80

Urnengraf liggend

50

50

Urnentuin

30

30

Particuliere gedenkplaats liggend

50

50

Kindergraf > 1 x 1 m

Verstrooiingsplaats

2

Sokkel is
15 cm
90
Sokkel is
≤ 15 cm
40

Dikte
(minimaal)
(van glas is de
minimale dikte 1,9
cm)
6 liggend of
staand
6
4

≤

4
4
4
-

Sokkel is
4
≤ 15 cm
Gedenktegeltje wordt door gemeente geleverd

A13.002486
Artikel 10. Voorschriften voor plaatsing
1. Grafbedekking dient op een onderplaat van beton met vlechtijzer te worden gemonteerd van
minimaal 6 cm dikte.
2. Bij aan- en afvoer van grafbedekking mag geen schade ontstaan.
3. Het gedenkteken of grafbedekking moet veilig en schadeloos (ook op een later moment)
verplaatst kunnen worden. Daarom moet(en) alle onderdelen van het gedenkteken stevig met
elkaar verbonden zijn en de staande steen (indien van toepassing) met RVS-doken vanaf 8 mm
op de fundering bevestigd worden. De doken moeten in beide onderdelen minimaal 4 cm diep
gemonteerd worden.
4 Bij een algemeen graf, een urnengraf en gedenkplaats moet het gedenkteken met een uitsparing
op de sokkel geplaatst worden zodat verschuiving niet mogelijk is.
5. Het plaatsen van grafbedekking mag slechts na vergunningverlening en niet eerder dan 8 weken
na de laatste begraving in het graf.
6. Degenen die werkzaamheden op of aan grafbedekking op de begraafplaatsen wil verrichten, moet
dat vier werkdagen van tevoren melden aan de beheerder van de begraafplaats. Deze
werkzaamheden mogen alleen uitgevoerd worden van maandag tot en met donderdag van 10.00
uur tot 15.00 uur en op vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur. Afspraken op andere tijden zijn alleen
in overleg mogelijk.
Artikel 11. Losse bloemen, planten en grint
1. Op een graf kunnen potplanten en bloemen in vazen worden geplaatst. Het is toegestaan op een
graf losse bloemen te leggen. Op een graf mogen eenjarige gewassen worden geplant.
2. Beplanting op een graf, die in een verwaarloosde staat verkeert, kan door de beheerder worden
verwijderd zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op schadevergoeding. Losse bloemen,
planten, kransen en dergelijke kunnen, wanneer zij verwelkt zijn, door de beheerder worden
verwijderd. Linten, siervazen en dergelijke voorwerpen worden gedurende 13 weken ter
beschikking gehouden van de rechthebbende of de belanghebbende indien deze daartoe tevoren
een aanvraag heeft ingediend bij de beheerder.
3. Het is niet toegestaan om losse stenen, keitjes, grint, doek, kunststof, hout of betonbandjes op of
rond het graf en op de paden te plaatsen.
Artikel 12. Winterharde gewassen
1. De winterharde gewassen mogen slechts in een pot op de graven geplant worden en mogen bij
volle wasdom de voor het graf beschikbare oppervlakte niet overschrijden of moeten door snoeien
binnen de oppervlakte van het graf of grafbedekking kunnen worden gehouden.
2. De maximale hoogte van eigen beplanting is op alle soorten graven 60 cm.
3. De beplanting dient uitsluitend aan de voorzijde van het gedenkteken of grafbedekking of graf
geplaatst te worden.
4. Het hebben van winterharde beplanting op het graf is alleen toegestaan in overleg met de
beheerder. Alleen geschikte winterharde gewassen mogen worden geplaatst.
Artikel 13. Bijzetting van stoffelijk overschot in een graf
Voor en tijdens een begrafenis of een bijzetting kan het zijn, dat de beplanting of de grafbedekking
tijdelijk verwijderd wordt van het bestaande of naast gelegen graf. Na de begrafenis wordt de situatie
weer naar redelijkheid hersteld zoals de gemeente het heeft aangetroffen.
De gemeente draagt geen verantwoordelijkheid voor de beplanting die terug geplaatst is.
Artikel 14. Slotbepalingen
1. De Nadere regels voor graven, asbezorging en grafbedekkingen 2012 worden ingetrokken op de
dag dat de nieuwe nadere regels van kracht zijn.
2. Deze nadere regels treden in werking een dag na bekendmaking.
3. Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: Nadere regels graven en grafbedekking
Gemeente Zuidplas.
Artikel 15. Overgangsbepaling
1. Besluiten van het college die genomen zijn krachtens de Nadere regels voor graven, asbezorging
en grafbedekkingen 2012 gelden als besluiten genomen krachtens deze nadere regels.
2. Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze nadere regels een aanvraag om vergunning
op grond van de Nadere regels voor graven, asbezorging en grafbedekkingen 2012 is ingediend
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en voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze nadere regels niet op de aanvraag is beslist,
wordt daarop deze nadere regels toegepast.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 29 januari 2013,
Artikel 9, lid 3 is gewijzigd op 25 juni 2013.
de burgemeester

de secretaris,

K.J.G. Kats

J. Brinkman
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TOELICHTING NADERE REGELS GRAVEN EN GRAFBEDEKKING GEMEENTE
ZUIDPLAS
Artikel 1. Openstelling begraafplaatsen
Dit artikel spreekt voor zich.
Artikel 2. Indeling en uitgifte der graven
Lid 2 c: Het besluit op de aanvraag hangt af van de locatie van het betreffende graf, de bodemsituatie
en eventuele termijnen van grafrust. Ook is het belangrijk te vermelden dat er extra kosten mee
gemoeid zijn. Deze kosten worden in de verordening lijkbezorgingsrechten opgenomen.
Artikel 3. Afmetingen van graven
B t/m d: De afmetingen variëren doordat de ligging in ronde gedeeltes van de begraafplaats geen
vaste afmetingen toelaat. De toegestane omvang van 1,5 vierkante meter bepaalt de lengte en
breedte.
Artikel 4. De bezorging van het stoffelijk overschot
Het is aan de beheerder begraafplaats of er situaties zijn ontstaan, waardoor een rijdende baar
gebruikt kan/moet worden.
Artikel 5. De bezorging van as
Dit artikel spreekt voor zich.
Artikel 6. Gedenkplaatsen
Hier kunnen gedenktekens geplaatst worden volgens de afmetingen gedenkteken urnengraf.
Artikel 7. Tijden voor opgravingen, herbegravingen en ruimingen
Dit artikel spreekt voor zich
Artikel 8 Aanvraag vergunning
Op de werktekeningen zullen ook gegevens moeten worden vermeld als de naam van de
rechthebbende op het graf en de plaats van het graf (evt. vak en nummer). Het materiaal en de
grootte van de letters en figuren verdienen aandacht, aangezien de bevestiging soms kan loslaten. In
de praktijk vindt ten behoeve van de nabestaanden meestal een controle plaats of het werk
overeenkomstig de opdracht is uitgevoerd. Daarom kan een volledige opgave van de tekst, het
lettertype en de figuratie van betekenis zijn.
Artikel 9. Gedenkteken
Lid 3: In de tabel is in één oogopslag te zien wat de toegestane afmetingen per soort gedenkteken
toegestaan is. Nieuw is dat de maximale dikte niet vastgelegd is en dat de gewichtsbepaling vervallen.
is. De gemeente gaat er vanuit dat de steenhouwers hun verantwoordelijkheid nemen voor wat kan
per begraafplaats. Hieronder valt bijvoorbeeld wat voor gewicht de paden aankunnen.
Door de verruiming van de afmetingen is het gebruik van een kei, rots en een roef op een eigen graf
toegestaan. Op de andere graven kan op de verplichte sokkel eventueel een kleine kei of rots
geplaatst worden.
Artikel 10. Voorschriften voor plaatsing
Lid 1 Met de onderplaat wordt de fundatieplaat van gewapend beton bedoeld.
Lid 2: Het betreft hier voornamelijk schade aan de paden op de begraafplaats en aan omliggende
gedenktekens
Lid 3: De doken moeten ervoor zorgen dat een gedenkteken veilig en schadeloos verplaatst kan
worden.
Lid 5: Na de teraardebestelling is minimaal 8 weken nodig voor het inklinken van de bodem
Artikel 11. Losse bloemen, planten en grint
Lid 2: In de dagelijkse praktijk rijzen er nog wel eens problemen over verwijderde bloemen en
eenjarige planten zoals afrikanen en geraniums. Omdat de bloemen en planten eigendom zijn van de
rechthebbenden of de belanghebbenden is een waarschuwing vooraf op zijn plaats. Het zou echter
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veel te omslachtig zijn genoemde personen steeds per brief te waarschuwen dat de verwaarloosde
planten of verwelkte bloemen zullen worden verwijderd.
Lid 3: Kiezels, (sier)grint mogen alleen op de fundatieplaat aangebracht worden. Dit om te voorkomen
dat deze elementen in de grond terecht komen.
Artikel 12. Winterharde gewassen
Lid 2: Te hoge beplanting kan tot onveilige situaties leiden.
Lid 4: Niet ieder blijvend gewas is geschikt om op een graf te worden aangebracht. Sommige van
deze gewassen kunnen de gedenktekens schaden. Overleg tussen de rechthebbende of
belanghebbende en de beheerder van de begraafplaats over de keuze van winterharde beplanting is
daarom gewenst.
Artikel 13. Bijzetting van stoffelijk overschot in een graf
De gemeente zal er alles aan doen om de beplanting, die teruggeplaatst moet worden, in een zo goed
mogelijke staat te houden. Het kan echter voorkomen dat na terugplaatsing de beplanting niet meer
aanslaat. Hiervoor neemt de gemeente geen verantwoordelijkheid.
Artikel 14. Slotbepalingen
Dit artikel spreekt voor zich.
Artikel 15. Overgangsbepaling
Dit artikel spreekt voor zich.
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