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Voorstel:

De bijgaande nota “algemene begraafplaatsen gemeente Dalfsen” vaststellen en de in de nota 
genoemde uitgangspunten overschrijven. 

 
 
Inleiding:
De afgelopen periode is onderzoek gedaan naar de noodzakelijke begraafcapaciteit voor de komende 40 
jaar in de gemeente Dalfsen. Uit het onderzoek is gebleken dat er op de begraafplaats Nieuwleusen binnen 
afzienbare tijd een uitbreiding van de capaciteit noodzakelijk is. Verder zijn de bestaande beleidsregels 
voor begraven en asbezorging tegen het licht gehouden. Hieruit is gebleken dat het beleid goed uit te 
voeren is en leidt tot de gewenste resultaten. Op een aantal punten sluiten de beleidsregels echter niet 
goed op elkaar aan en is aanpassing noodzakelijk.
 
Beleidskader en rol gemeente:
Volgens de wet op lijkbezorging dienen gemeenten te beschikken over een algemene begraafplaats. De 
gemeente Dalfsen beschikt er over drie. Het beleid betreffende begraven en asbezorging is vastgelegd in 
de “beheersverordening begraafplaatsen”uit 2003. de tarieven voor begraven en asbezorging worden 
jaarlijks vastgesteld. Hiervoor geldt momenteel de “verordening op de heffing en invordering van 
lijkbezorgingrechten 2009”. Uit onderzoek is gebleken dat de algemene begraafplaats Nieuwleusen binnen 
afzienbare tijd vol is en er voor 2016 begraafcapaciteit moet worden gecreëerd.
 
Alternatieven:
Het creëren van grafruimte kan op drie manieren: 

• hergebruik van bestaande graven (ruimen van graven) 

• uitbreiding van de bestaande begraafplaats 

• een combinatie van beide mogelijkheden 
Tot 2001 is op de begraafplaats Nieuwleusen grafruimte uitgegeven met eeuwigdurend recht.  
Dit bemoeilijkt het hergebruik van bestaande graven. Bovendien hebben bepaalde delen van de 
begraafplaats cultuurhistorische waarde. Ook dit bemoeilijkt het hergebruik van grafruimte. Onze voorkeur 
gaat daarom uit naar de uitbreiding van de begraafplaats Nieuwleusen met op termijn hergebruik van 
bestaande graven. 
 



 
 
 

  

 
   

 

Financieel kader:
Zodra de financiële consequenties voldoende in beeld zijn zullen wij hiervoor een afzonderlijk krediet 
aanvragen. De kosten voor de gedeeltelijke uitbreiding zullen voor een groot deel in de exploitatielasten 
van de begraafplaatsen (tarieven) worden meegenomen.
 
Communicatie:
Via de gebruikelijke kanalen 
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,  
 
de burgemeester, de secretaris-directeur,  
L.V. Elfers drs. H. Zwart 

 


