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Nieuwe nadere regels gemeentelijke begraafplaatsen Barneveld
Voorstel Besluit
1. In te stemmen met de nieuwe nadere regels gemeentelijke begraafplaatsen Barneveld in werking tredend
op 1 januari 2020.
2. In te stemmen met het intrekken van de nadere regels gemeentelijke begraafplaatsen Barneveld per 1
januari 2020.
3. De raad te informeren via rubriek B van het overzicht van ingekomen en uitgaande stukken.

1. Inleiding
In deze nieuwe nadere regels gemeentelijke begraafplaatsen Barneveld (vanaf 1 januari 2020) zijn de
volgende aanpassingen verwerkt ten opzichte van de huidige :
- Artikel 3: duidelijker formulering binnen welke tijdspanne een
gehaald i.v.m. een bijzetting

monument van een graf moet worden

- Artikel 4.2: toevoeging regels m.b.t. herinrichten van een graf
- Artikel 4.3: Toevoeging mogelijkheid om een bestaand, vrij gekomen particulier graf (met uitzondering van
de graven op de monumentale gedeelten op de begraafplaatsen) voor een periode van 20 jaar te reserveren
tegen het daarvoor geldende tarief (in Legesverordening Wet op de lijkbezorging). Hiermee komen de
bestaande graven waar afstand van is gedaan weer in roulatie waarmee de begraafcyclus verder wordt
uitgewerkt.
- Artikel 6.8: Toevoeging mogelijkheden graveren monumentjes voor het monument te vroeg geboren
kinderen.

2. Beoogd effect
a) Meetbaar effect:
b) Maatschappelijk effect
3. Argumenten
4. Kanttekeningen
5. Financiën
6. Uitvoering
Planning:
Communicatie:
Evaluatie/controle
7. Bijlagen
1. Nadere regels gemeentelijke begraafplaatsen Barneveld

Nadere regels gemeentelijke begraafplaatsen Barneveld
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld;
gelet op de artikelen 3,7,11,12, 13, 14,19, 21, 24,31 en 32 van de Beheersverordening gemeentelijke
begraafplaatsen Barneveld:
besluit:
vast te stellen de Nadere regels gemeentelijke begraafplaatsen Barneveld

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Voor de toepassing van deze nadere regels en voorschriften zijn voor zover hierin genoemd de
begripsomschrijvingen van artikel 1 van de Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen
Barneveld 2019 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 2 Openingstijden begraafplaatsen
De begraafplaatsen zijn voor een ieder dagelijks toegankelijk een half uur voor zonsopgang tot een
half uur na zonsondergang.

Artikel 3 Verwijdering gedenksteen ten behoeve van bijzetting in een bestaand graf
1. Bij een bijzetting in een bestaand graf, dient de gedenksteen, uitgezonderd weekends, binnen
36 uur na melding van het begrafenistijdstip te zijn verwijderd door de steenhouwer.
2. De gemeente haalt op kosten van de begrafenisondernemer de gedenksteen eraf, als de
steenhouwer dit niet binnen de termijn genoemd in het eerste lid heeft gedaan.

Artikel 4 Indeling van graven en asbezorging en categorieën
1.

Op de begraafplaatsen kunnen worden uitgegeven:
a.

particuliere graven voor onbepaalde tijd met verplicht onderhoud 3 laags (alleen op
Westerveld 2 laags).

b.

particuliere graven 2 of 3 laags voor 30 of 15 jaar

c.

particuliere kindergraven 2 laags voor kinderen tot en met 12 jaar voor een periode
van 30 of 15 jaar

d.

particuliere urnenruimten voor maximaal 2 urnen of asbussen voor een periode van 30
of 15 jaar

2.

In opdracht van en op kosten van de rechthebbende kan een herinrichting van een particulier
graf, dat zich niet op de monumentale gedeelten van de begraafplaatsen bevindt,
aangevraagd worden na afloop van de wettelijke grafrusttermijn. Bij herinrichting kunnen
maximaal 2 stoffelijke overschotten bij begraven worden in een 2- of 3- laags graf. Ook kan
ervoor gekozen worden om bij het herinrichten de al aanwezige stoffelijke overschotten te
ruimen en te begraven in het verzamelgraf.

3.

Reservering van een bestaand, vrij gekomen particulier graf, dat zich niet op de monumentale
gedeelten van de begraafplaats bevindt, is mogelijk voor een periode van 20 jaar tegen het
daarvoor geldende tarief. Indien het graf niet binnen 20 jaar wordt gebruikt dan kan de
reservering opnieuw gedaan worden. Zodra er begraven wordt in het betreffende graf vervalt
de reservering en gaat de gekozen termijn van 30 of 15 jaar in. De gemeente verzorgt het
onderhoud tijdens de reservering. Tijdens de reservering mogen geen planten, bloemen,

gedenktekens etc. op het graf geplaatst worden. Bij het intrekken van de reservering worden
de reserveringskosten niet gerestitueerd.
4.

Op de begraafplaats Kootwijk, in het Oosterbos te Barneveld en in het Johannabos te
Voorthuizen zijn aangewezen plaatsen voor het verstrooien van as.

5.

Op de begraafplaats Kootwijk worden nieuwe graven slechts uitgegeven voor het begraven
van personen die zijn ingeschreven als bewoner van Kootwijk of ingeschreven hebben
gestaan of voor personen die naar het oordeel van het college voor Kootwijk van betekenis
zijn geweest.

6.

De afmetingen die worden gehanteerd:
a.

afmeting van een graf: 200 x 100 cm

b.

afmeting van een kindergraf: 140 x 70 cm

c.

afmeting urnenruimte muur: 32 x 32 x 30 cm

d.

afmeting urnenruimte heuvel: 34 x 34 x 25 cm

Artikel 5 Aantal overledenen in algemene graven
In de algemene graven en algemene kindergraven worden maximaal 3 stoffelijke overschotten
begraven.

Artikel 6 Voorschriften grafbedekking
1.

De rechthebbende van een particulier graf vraagt de vergunning voor het hebben van een
grafbedekking aan.

2.

Bij de aanvraag wordt:

3.

4.

a.

een duidelijke omschrijving gegeven van de gebruikte materialen

b.

een tekening overlegd met minimaal schaal 1:20

c.

de naam van de rechthebbende van het graf

d.

de naam van de overledene

e.

de naam van de leverancier

f.

alle afmetingen van de te gebruiken materialen

g.

het nummer van het graf of urnenmuur/heuvel

h.

lettertype

i.

vermelding gebruik van in- of opgehakte dan wel bronzen letters

Het aanbrengen van een voorwerp op een eigen graf of eigen kindergraf
a.

staand gedenkteken met of zonder grafbedekking

b.

een liggend gedenkteken

Afmeting staande gedenktekens
a.

Breedte: maximaal 90 cm, kindergraf maximaal 60 cm

5.

6.

b.

Hoogte: maximaal 95 cm (met steun maximaal 10 cm extra) kindergraf 65 cm (met
steun maximaal 8 cm extra)

c.

dikte: minimaal 6 cm en maximaal 10 cm, kindergraf minimaal 4 cm en maximaal 5
cm.

Voorwaarden staande gedenktekens
a.

Een staand gedenkteken met grafbedekking moet worden aangebracht op een
fundering van gewapend beton van 200x100 cm, voor kindergraven 140 cm bij 70 cm

b.

ter ondersteuning van de afdekplaat kunnen banden worden geplaatst met de
afmetingen 12 cm breedte en minimaal 5 cm tot maximaal 10 cm dik. Voor een
kindergraf 6 cm breedte en een dikte van maximaal 6 cm.

c.

de grafbedekking moet voldoen aan de hoogte van de achterzijde van 4 cm boven het
maaiveld en een afschot van 3 cm.

d.

Bij gebruik van grind dient daaronder worteldoek te worden aangebracht.

e.

Bij het aanbrengen van een omranding met zwerfkeien dienen deze te worden
vastgelegd op de fundering.

Fundering

Een staand gedenkteken zonder grafbedekking dient te worden geplaatst op een betonnen fundering
met voldoende stabiliteit.
6.6.1

6.6.2

6.6.3

Liggende gedenktekens
a.

De te plaatsen liggende gedenktekens moeten voldoen aan de afmeting 200
cm bij 100 cm en voor een kindergraf 140 cm bij 70 cm.

b.

De plint die daarbij tot ondersteuning dient voldoet aan de afmetingen
voorzijde hoogte 12 cm en achterzijde 22 cm en voor een kindergraf voorzijde
hoogte 6 cm en achterzijde 11 cm.

Ingraveren grafnummer
a.

Bij plaatsing van het gedenkteken dienst het grafnummer aan de linkerkant
van de voorband van het voetstuk of linksonder op de bestaande steen, door
de steenhouwer in het monument te worden gegraveerd.

b.

De beheerder kan in bijzondere gevallen vaststellen om hiervan af te wijken.

Het aanbrengen van een voorwerp op een algemeen graf en algemeen kindergraf:
a.

Op een algemeen graf mag als gedenkteken worden geplaatst van graniet of
hardsteen, gezoet.

b.

De afmetingen blijven binnen 50 cm lengte bij 70 cm breedte en 5 cm dikte
en wordt aangebracht onder een hoek van 10 graden.

c.

Op een algemeen kindergraf moeten de afmetingen van het te plaatsen
voorwerp blijven binnen 35 cm lengte en 40 cm breedte en minimaal 4 cm
dikte aangebracht onder een hoek van 10 graden.

6.6.4

Het aanbrengen van een voorwerp voor een ruimte in de urnenmuur
Voor een ruimte in de urnenmuur mag als gedenkteken een plaat serpentino of graniet
worden aangebracht van 42 cm lengte, 42 cm breedte, 3 tot 5 cm dikte met
bevestiging door schroeven.

7.

Het aanbrengen van beplanting
Eventueel aan te brengen beplanting mag niet buiten de oppervlakte van het graf komen,
binnen de 200 cm lengte en 100 cm breedte en een hoogte van 105 cm. Voor kindergraven is
dit 140 cm lengte bij 70 cm breedte en maximaal 70 cm hoog.

8.

Gedenkmonumenten te vroeg geboren kinderen op de Plantage en Diepenbosch
De aanvragers van de gedenkmonumentjes kunnen samen met de beheerder een
monumentje uitzoeken (vaste plaats in monument) die door de aanvrager naar eigen keuze
gegraveerd kan worden. Het graveren is niet bij de prijs van het monumentje inbegrepen.
Beplakking of bevestiging van andere materialen op de gedenkmonumentjes is niet
toegestaan.

9..

Algemene bepalingen
a.
b.
c.
d.

De kleur van het gedenkteken mag niet storend zijn voor het aanzien van de
begraafplaats. Dit ter beoordeling van de beheerder.
Op het grafwerk mag geen firmanaam of reclame worden aangebracht.
Het grafwerk wordt, ter beoordeling van de beheerder, op de juiste ligging
aangebracht.
Wanneer het uitgevoerde of ten tijde van de uitvoering van het plaatsen van het
grafwerk niet overeenkomt met de verleende vergunning zal op kosten van de
rechthebbende het gedenkteken worden verwijderd.

Artikel 7 Intrekking oude regeling
De nadere regels en voorschriften gemeentelijke begraafplaatsen, vastgesteld op 13 november 2018
worden ingetrokken.

Artikel 8 Inwerkingtreding
Deze nadere regels en voorschriften gemeentelijke begraafplaatsen treden in werking op 1 januari
2020.

Artikel 9 Citeertitel
Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als Nadere regels gemeentelijke begraafplaatsen
Barneveld.
Barneveld, 1 januari 2020
Het college van burgemeester en wethouders van Barneveld.

Aldus vastgesteld op datum collegevergadering ,
Burgemeester en wethouders voornoemd,
H.F.B. van Steden
Secretaris

dr. J.W.A. van Dijk,
Burgemeester

