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Af en toe krijgt de gemeente het verzoek om een perceel particuliere grond 
als Bijzondere Begraafplaats te bestemmen. Om eenduidig te kunnen 
beslissen is een beleidslijn opgesteld waaraan getoetst kan worden. Deze 
beleidslijn is opgesteld in de geest van de terughoudendheid waar de 
Inspectie voor de Milieuhygiëne op aandringt.  
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- Kopie voorliggend verzoek 
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Raadsvoorstel 
 
Datum raadsvergadering: 27 november 2008, agendanr.12 
 
Onderwerp: Begraven op particuliere grond 
 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. de beleidslijn Bijzondere Begraafplaatsen op particuliere grond in de gemeente Oude IJsselstreek  
onderschrijven en ter vaststelling en bekendmaking aan de gemeenteraad aanbieden. 

2. de bevoegdheid tot het nemen van besluiten inzake deze beleidslijn bij de gemeenteraad laten. 

 
Inleiding 
Met enige regelmaat worden gemeenten door particulieren benaderd met het verzoek om een deel van 
hun eigendom aan te wijzen als bijzondere begraafplaats, met als doel hier te zijner tijd zelf begraven te 
worden. Het ministerie van VROM en de VNG adviseren gemeenten hier heel terughoudend in te zijn. 
Omdat het vaak gevoelig ligt, adviseren zij om de terughoudendheid in een beleidsstuk vast te leggen, 
zodat snel kan worden gereageerd als zo’n verzoek zich voordoet.  
Het is aan de gemeenteraad om op verzoeken te beslissen. De raad moet zo’n beleidsstuk dan ook 
vaststellen. 
Momenteel ligt er weer een verzoek om een perceel grond als particuliere begraafplaats aan te wijzen. 
Reden om op korte termijn over een door de raad vastgestelde beleidslijn te kunnen beschikken, zodat dit 
verzoek op adequate wijze kan worden afgehandeld. Voor de gemeente Gendringen was destijds al een 
beleidslijn vastgesteld, maar deze behoeft aanscherping als we in de lijn van het advies van VROM en 
VNG willen handelen.  
De gemeente Oude IJsselstreek heeft nog geen geharmoniseerd beleid inzake begraven op particuliere 
grond. In de huidige beheersverordening van de begraafplaatsen wordt niet gesproken over de 
mogelijkheid van de aanleg van een bijzondere begraafplaats. Met deze beleidslijn stelt de raad dit beleid 
vast. 
 
Bijgaand treft u aan de voorgestelde beleidslijn Bijzondere Begraafplaatsen in de gemeente Oude 
IJsselstreek.  
Tevens is een achtergronddocument bijgevoegd dat de nodige informatie geeft ten aanzien van de 
huidige begraafmogelijkheden en de behandeling van deze vorm van begraven bij het vaststellen van de 
Wet op de Lijkbezorging. 
 
Meetbaar effect 
De gemeente beschikt over een duidelijk beleid ten aanzien van het begraven op eigen grond en er kan 
snel op verzoeken worden gereageerd. 
 
Argumenten   

 
1.1 De beleidslijn voorkomt precedentwerking en daarmee wildgroei van particuliere 

begraafplaatsen in het buitengebied. 
 

1.2  De beleidslijn sluit aan bij de wensen van de inspectie Milieuhygiëne. 
 

1.3   Er kan snel en onderbouwd op verzoeken worden gereageerd. 
Het onderwerp leent zich bij uitstek voor brede discussies en ligt vaak gevoelig. Een snelle en 
duidelijke afhandeling kan veel tijd en moeite sparen 

2.   
2.1  Gezien de gevoeligheid van de materie in combinatie met het te verwachten geringe    
       aantal verzoeken ligt het niet voor de hand de bevoegdheid te delegeren aan het    
       college. 

 



Kanttekeningen 
Een voorliggend verzoek, dat er al geruime tijd ligt en de directe aanleiding was om een beleidslijn op te 
stellen, kan pas in behandeling worden genomen nadat de beleidslijn is vastgesteld. De verzoeker is hier 
van op de hoogte. 
 
Communicatie 
Nadat het besluit is genomen hieraan aandacht besteden op de gemeentepagina van de Gelderse Post 
middels een bekendmaking 
 
 
Burgemeester en wethouders, 
 
 
 
G.H. Tamminga    J.P.M. Alberse 
secretaris    burgemeester 

 


