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1) Algemeen 

 
Volgens de Wet op de lijkbezorging zijn gemeenten verplicht te beschikken over een algemene 
begraafplaats. Artikel 33 van de wet is deze verplichting als volgt opgeschreven: 
 
“Een gemeente heeft voor zich of met een of meer andere gemeenten tezamen ten minste een 
gemeentelijke begraafplaats, tenzij Gedeputeerde Staten van deze verplichting tijdelijk ontheffing 
hebben verleend.”   
 
In dit beleidsplan  wordt ingegaan op de wijze waarop de gemeente Dalfsen invulling geeft aan deze 
taak. In dit stuk zijn uitgangspunten opgenomen die de basis vormen voor het beleid, beheer en de 
exploitatie van de gemeentelijke begraafplaatsen. De aanleiding tot deze notie is de behoefte aan 
eenduidige uitgangspunten voor de drie algemene begraafplaatsen in de gemeente en duidelijkheid 
over de tarievenstructuur.  
 

2) Begraafcapaciteit 
 

In 2008 is onderzoek gedaan naar de noodzakelijke begraafcapaciteit in de gemeente Dalfsen. Uit het 
onderzoek is gebleken dat er de komende 40 jaar behoefte is aan 5.565 graven. Momenteel zijn er 
nog 1.705 graven uit te geven. Tot en met 2047 zullen er dus 3.860 graven beschikbaar moeten 
komen. Dit kan op drie manieren gerealiseerd worden: 

1)  door hergebruik van bestaande begraafcapaciteit 
2)  door uitbreiding van begraafplaats (en) 
3) een combinatie van beide maatregelen.  

Uit het onderzoek is verder gebleken dat de algemene begraafplaats Ruitenborghstraat nagenoeg vol 
is en alleen nog voor bijzettingen wordt benut.  
De begraafplaats aan de Welsummerweg heeft ruim voldoende capaciteit. De begraafplaats 
Nieuwleusen raakt echter vol. Tot 2016 kan hier begraven worden. Daarna moet er begraafcapaciteit 
worden gecreëerd. 
 
In het capaciteitsonderzoek is ook zijdelings naar de bijzondere begraafplaatsen gekeken. Hierbij viel 
op dat met name de RK begraafplaats in Dalfsen met ruimtegebrek kampt en naar verwachting met 8 
a 10 jaar vol is. Aangezien uitbreiding van de RK begraafplaats in de kern van Dalfsen niet voor de 
hand ligt zal dit een extra belasting voor de begraafplaats Welsum gaan betekenen. De begraafplaats 
Welsum beschikt echter over voldoende capaciteit dit op te vangen.  
 
 

3) Huidige situatie  
 

De gemeente Dalfsen beheert 3 algemene begraafplaatsen. De algemene begraafplaats 
Ruitenborghstraat en de algemene begraafplaats Welsum in Dalfsen en de algemene begraafplaats 
Ds. Smitslaan in Nieuwleusen. De voormalige begraafplaats Palthebos aan het Westeinde in 
Nieuwleusen is in 1943 gesloten en wordt onderhouden als openbaar groen.  
 
Daarnaast beschikt de gemeente over enkele bijzonder begraafplaatsen. Het betreft hier de RK 
begraafplaatsen in Dalfsen, Hoonhorst en Lemelerveld, de algemeen bijzondere begraafplaats in 
Lemelerveld en de Joodse begraafplaats in Dalfsen. Met de exploitatie en het onderhoud van deze 
graven heeft de gemeente geen bemoeienis. De enige uitzondering hierop is het onderhoud van de 
Joodse begraafplaats Gerner Es. Dit gebeurt door de gemeente. Als zodanig staat dit niet in de 
begroting, maar dit wordt “meegenomen“ bij het onderhoud van het openbare groen.  
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3.1 Begraafplaats Ruitenborghstraat  
 
De gemeentelijke begraafplaats aan de Ruitenborgstraat is nagenoeg vol en wordt alleen nog gebruikt 
voor bijzettingen in bestaande graven. De begraafplaats vindt zijn oorsprong in de 19 e eeuw.  
De begraafplaats ademt een oude/klassieke sfeer uit en is gelegen aan de rand van de oude kern van 
Dalfsen. De begraafplaats is eenvoudig en overzichtelijk van opzet en omgeven door mooie 
beukenhagen.  De graven op deze begraafplaats zijn uitgegeven voor onbepaalde duur en er kan 
tweediep begraven worden. Er is geen urnenmuur maar er is uiteraard wel de mogelijkheid urnen bij 
te zetten in een bestaand graf. Op de begraafplaats bevinden zich tevens een aantal oorlogsgraven 
met een bijbehorend monument. Verder bevinden zich op de begraafplaats de grafkelders van de 
familie Van Dedem. Het beheer en onderhoud van deze begraafplaats is als apart product 
opgenomen in de gemeentelijke begroting.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Begraafplaats Ruitenborghstraat: 
Indië monument 
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3.2 Begraafplaats Welsum  
 
De algemene begraafplaats Welsum is 30 jaar geleden gesticht omdat de capaciteit van de 
begraafplaats aan de Ruitenborghstraat niet meer toereikend was. De begraafplaats is gelegen buiten 
de kern van Dalfsen bij het buurtschap Welsum. De begraafplaats is ruim 3 ha. groot en erg ruim van 
opzet. Hierdoor heeft de begraafplaats een sfeervolle, parkachtige uitstraling. Vanaf de opening van 
de begraafplaats in 1978 zijn de graven uitgegeven voor een termijn van 30 jaar, met de mogelijkheid 
telkens 10 jaar te verlengen. Dit biedt de mogelijkheid om op termijn, als rechthebbenden geen belang 
meer hebben bij het graf, de bestaande capaciteit opnieuw te benutten. Het aantal vrije graven 
bedraagt ruim 2000. Tot 2034 kan er begraven worden zonder dat er hergebruik van bestaande 
capaciteit nodig is. De graven die op de begraafplaats Welsum worden uitgegeven zijn geschikt voor 
het begraven van 2 personen.  
 
In het centrum van de begraafplaats bevind zich een aula en een collumbarium. Tevens beschikt de 
begraafplaats over een strooiveld en urnengraven. Aan de rand van de begraafplaats bevindt zich het 
kantoor en de werkplaats van de beheerder. De begraafplaats is als zelfstandig product opgenomen in 
de gemeentebegroting. 
 
 
3.3 Begraafplaats Nieuwleusen 
 
Het oudste deel van de begraafplaats Nieuwleusen dateert van rond 1890. In 1885 besloot de 
toenmalige gemeenteraad om over te gaan tot aankoop van een perceel grond aan de Ommerdijk, 
thans bekend als de Burg. Backxlaan. Gezien de lage ligging van het perceel en de hoge 
grondwaterstand moest het perceel opgehoogd worden om als begraafplaats in gebruik te kunnen 
nemen. Hiervoor werden de boeren uit de omgeving verplicht grond aan te leveren. In ruil hiervoor 
kregen zij het recht op de begraafplaats begraven te worden. Het oudste deel van de begraafplaats 
herinnert nog aan deze periode. De oudste grafsteen op de begraafplaats dateert van 1889. Op het 
oude deel van de begraafplaats zijn een groot aantal graven niet meer voorzien van een 
grafmonument. Bovendien ontbreekt een adequate administratie van dit deel van de begraafplaats. In 
de jaren 1935-1940 is de begraafplaats met ca. 2 ha. in oostelijke richting uitgebreid. De huidige 
begraafplaats is in totaal 4.5 ha. Groot. Het oudste deel van de begraafplaats is door de toenmalige 

gemeente Nieuwleusen 
gesloten verklaard.  
 

 
 
  Begraafplaats Nieuwleusen 
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De graven die in Nieuwleusen  worden uitgegeven zijn geschikt voor het begraven van 1 persoon. 
Door de hoge grondwaterstand is het niet mogelijk 2 diep te begraven. Sinds de herindeling in 2001 
worden de graven er voor een periode van 30 jaar uitgegeven, met de mogelijkheid telkens met 10 
jaar te verlengen. Tot 2001 werden de graven uitgegeven voor onbepaalde tijd en waren er algemene 
graven. De inrichting van het nieuwe deel van de begraafplaats is sober. De graven liggen dicht bij 
elkaar en het geheel is zo efficiënt mogelijk ingericht. Het oude deel van de begraafplaats kenmerkt 
zich door veel groen en wat verder opvalt is het ontbreken van veel grafmonumenten.  
Voor het bijzetten van urnen beschikt de begraafplaats over een urnenmuur en verschillende 
urnenzuilen. In de voorjaarsnota 2009 is rekening gehouden met de uitbreiding met 1 urnenzuil in 
2010. 
 
Op de begraafplaats bevindt zich een aula. Deze is eigendom van de begrafenisvereniging 
Nieuwleusen. Verder bevindt zich op het terrein een werkplaats met kantoor voor de beheerder.  
 
Doordat er maar 1 diep kan worden begraven wordt de beschikbare capaciteit snel minder. Op de 
begraafplaats zijn nog 700 beschikbare graven (bestemd voor 1 persoon). Dit betekent dat er tot 2016 
nog begraven kan worden zonder dat capaciteit beschikbaar hoeft te worden gemaakt. Daarna moet 
de capaciteit of door uitbreiding van de begraafplaats of door hergebruik en herinrichting van 
bestaande grafruimte worden uitgebreid.     
 
Ook de algemene begraafplaats Nieuwleusen is als afzonderlijk product opgenomen in de begroting 
van de gemeente Dalfsen.  
 
 
3.4) huidig beheer en onderhoud 
 
Het beheer en onderhoud van de algemene begraafplaatsen is een taak van de gemeente. Deze taak 
wordt uitgevoerd door de afdeling Onderhoud en Beheer veelal met inhuur van derden. Ook het 
delven van de graven gebeurt doorgaans door derden. Op de begraafplaatsen Welsum en 
Nieuwleusen is een beheerder aangesteld.  
Zoals gezegd zijn de drie algemene begraafplaatsen als afzonderlijk product opgenomen in de 
gemeentebegroting. Er worden jaarlijks voldoende middelen geraamd om het onderhoud en beheer 
adequaat uit te kunnen voeren. De uitvoering van de werkzaamheden vindt niet plaats op basis van 
beheerplannen en er zijn geen kwaliteitsniveaus vastgesteld. Noodzakelijke vervangingen worden 
opgenomen in de investeringsplanning.  

 
 
Onderhoud en beheer 
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4) Beleidsuitgangspunten 
 
Het huidige beleid betreffende begraven en asbezorging is vastgelegd in de “Beheersverordening 
Begraafplaatsen Dalfsen 2003”. Een verdere uitwerking van dit beleid is vastgelegd in de “Nadere 
regels voor graven, asbezorging en gedenkplaatsen”en “Nadere regels voor grafbedekking op 
gemeentelijke begraafplaatsen” uit 2003. De tarieven voor begraven en asbezorging worden jaarlijks 
vastgesteld. Hiervoor geldt momenteel de ”Verordening op de heffing en invordering van 
lijkbezorgingsrechten 2009”.   
De afgelopen jaren is gebleken dat het vigerende beleid goed uit te voeren is en dat dit leidt tot de 
gewenste resultaten. De begraafplaatsen liggen er keurig bij en de uitgifte van grafruimte en 
asbezorgingsruimte leidt zelden of nooit tot problemen. Op een aantal punten is er echter nog 
onduidelijkheid en sluiten de diverse beleidsregels niet goed op elkaar aan.  
 
4.1) Algemeen 
 
In de beheersverordening is vastgelegd dat nieuwe grafruimte wordt uitgegeven voor een termijn van 
30 jaar. De graven worden slechts voor directe begraving uitgegeven op volgorde van ligging. Het 
reserveren van grafruimte is dus niet mogelijk. De graven en urnenruimtes worden uitgegeven voor 
een termijn van 30 jaar, deze termijn begint te lopen op de datum van uitgifte. De begraafplaatsen zijn 
toegankelijk van zonsopkomst tot zonsondergang en personen jonger dan 12 jaar hebben uitsluitend 
toegang onder begeleiding.  
In de “Nadere regels voor grafbedekking op de gemeentelijke begraafplaatsen” zijn de uitgangspunten 
geformuleerd voor de maximale afmetingen van grafmonumenten en de begroeiing op de graven Voor 
het plaatsen van een grafmonument is een vergunning vereist. Deze vergunning wordt gelijktijdig met 
het verlenen van het grafrecht afgegeven.    
 
In de verordening staan ook de tijden van begraven en asbezorging vermeld. Voor begrafenissen is dit 
ma t/m vrij van 09.00 uur tot 16.00 uur en op zaterdag van 10.00 uur tot 14.00 uur. Voor het bezorgen 
van as en bijzetten van asbussen ontbreekt de mogelijkheid om dit op zaterdag te doen. Het is nodig  
de verordening op dit punt aan te passen en asbezorging ook op zaterdag mogelijk te maken. 
  
In de beheersverordening en in de nadere regels voor graven, asbezorging en gedenkplaatsen 
ontbreekt het begrip Algemeen graf. Dit zijn graven waarover geen uitsluitend grafrecht is verleend. 
De beheerder (de gemeente) behoudt de volledige beschikking over deze graven en het graf kan in 
principe na de verplichte grafrust van 10 jaar geruimd worden. Alleen op de begraafplaats Welsum is 
één rij graven bestemd als algemeen graf voor personen die niet in de kosten van lijkbezorging 
kunnen voorzien. Wij stellen voor dit ook in de verordening en de nadere regels vast te leggen. 
De eigen graven worden afhankelijk van de situatie onderverdeeld in: 

• graven bestemd voor 2 personen en/of twee asbussen  

• graven bestemd voor 1 persoon en/of 2 asbussen 

• graven bestemd voor 1 persoon en/of 1 asbus  

• graven bestemd voor kinderen 
Een en ander is geregeld in artikel 2 van de “Nadere regels voor graven, asbezorging en 
gedenkplaatsen”. In de praktijk is echter niet altijd duidelijk onder welke categorie een graf valt. Ook 
de uitgifte van plaatsen voor asbezorging verschilt per begraafplaats. Daarom wordt voorgesteld 
artikel 2 van de Nadere regels aan te passen en per begraafplaats aan te geven welke mogelijkheden 
er zijn.    
 
4.2)  Begraafplaats Ruitenborgh 
in artikel 7 van de beheersverordening is opgenomen dat op de begraafplaats aan de 
Ruitenborghstraat geen nieuwe graven meer worden uitgegeven en dat er op deze begraafplaats 
geen asverstrooiing mogelijk is. Dit uitgangspunt kan gehandhaafd blijven maar het is logischer dit te 
regelen in de “Nadere regels voor graven, asbezorging en gedenkplaatsen”. Daarom wordt 
voorgesteld de verordening en de nadere regeling op dit punt aan te passen.  
 
De graven op de begraafplaats Ruitenborgh zijn uitgegeven met eeuwigdurend grafrecht. Dit betekent 
dat de graven niet na een bepaalde periode terugvallen aan de gemeente. Zoals gezegd worden er 
geen nieuwe graven meer uitgegeven maar incidenteel worden er nog wel personen bijgezet in 
bestaande graven. Gemiddeld zo’n 5 keer per jaar.  Dit kan in principe nog jaren doorgaan. De 
rechthebbenden hebben het eeuwigdurend recht om “het doen begraven en begraven houden  van 
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twee lijken”in het betreffende graf. De wet op de lijkbezorging en ook de beheersverordening van de 
gemeente Dalfsen biedt de mogelijkheid dat de betreffende grafruimte na verloop van de wettelijke 
grafrust opnieuw gebruikt kan wordt. In de praktijk betekent dit dat personen die b.v. het graf van hun 
ouders op naam hebben staan er voor kunnen kiezen om ook zelf in dit graf begraven te worden. De 
rechthebbende moet op grond van de beheersverordening hiervoor toestemming hebben van de 
beheerder van de begraafplaats. In de huidige praktijk wordt deze toestemming alleen verleend als er: 
 

• op grond van de Wet op de lijkbezorging geen belemmeringen zijn; 

• uit peilingen blijkt dat de in het graf aanwezige resten voldoende verteerd zijn; 

• er anderszins geen belemmeringen zijn (boomwortels etc.) 
 
De huidige praktijk van hergebruik van de graven op de begraafplaats Ruitenborgh kan worden 
gehandhaafd 
 
4.3  Begraafplaats Welsum 
De graven op de begraafplaats Welsum zijn geschikt voor het begraven twee personen (tweediep). 
Verder wordt de mogelijkheid geboden om per graf 2 asbussen bij te zetten. De graven worden 
uitgegeven voor een periode van 30 jaar. De eerste graven zijn uitgegeven in 1997. De eerste 
rechthebbenden zijn inmiddels aangeschreven met de vraag of zij het grafrecht met 10 jaar willen 
verlengen. Maken zij van dit recht geen gebruik dan valt het graf terug aan de gemeente en kan het 
op termijn worden hergebruikt.  
 
Zoals vermeld is op de begraafplaats Welsum 1 rij graven bestemd als algemeen graf. Deze worden 
uitsluitend gebruikt wanneer de nabestaanden niet in de kosten van de  lijkbezorging kunnen of willen 
voorzien.  Verder is 1 rij graven geschikt voor het plaatsen van grafkelders.  
 
De begraafplaats Welsum is ruim van opzet. Het bruto grafoppervlak bedraagt  
14 m2. Over het algemeen kan gesteld worden dat hoe hoger het bruto grafoppervlak is hoe hoger de 
beeldkwaliteit van de begraafplaats is. Er is dan meer ruimte aanwezig voor beplanting, verharde 
paden en andere kwaliteitsverhogende voorzieningen. Het gemiddelde bruto grafoppervlak ligt rond 
de 8 m2. Bij het intekenen van het nog niet gebruikte deel van de begraafplaats Welsum is ook 
rekening gehouden met een hoog bruto grafoppervlak. Hierdoor blijkt de parkachtige uitstraling en 
functie van de begraafplaats in stand.     
 
4.4 Begraafplaats Nieuwleusen 
In tegenstelling tot de begraafplaats Welsum kan er op de begraafplaats Nieuwleusen alleen 1 diep 
begraven worden. Dit veroorzaakt een grotere ruimtebehoefte. De begraafbehoefte tot en met 2047 
bedraagt  3.860 graven. Wanneer dit gekoppeld wordt aan een bruto grafoppervlakte van 7 m2 
(gemiddelde beeldkwaliteit) leidt dit tot een oppervlakte behoefte van 27.405  m2. 

 

• De huidige grafvelden hebben een oppervlakte van 43.162 m2. De begraafplaats biedt dus 
ruim voldoende capaciteit om bij hergebruik van graven in een begraafcyclus van 40 jaar te 
kunnen voorzien. 

• Tot 2016 kan nog worden begraven zonder dat capaciteit beschikbaar hoeft te worden 
gemaakt. Daarna moet de capaciteit of door uitbreiding van de begraafplaats of door 
hergebruik en herinrichting van grafruimte worden uitgebreid. 

• De beschikbare asbestemmingscapaciteit voorziet tot 2013 in de behoefte Een nieuw 
columbarium voor 36 plaatsen is gepland in 2010. 

    
 
Tot en met het jaar 2047 zullen er op de begraafplaats Nieuwleusen 3.860 graven beschikbaar 
moeten komen. Dit kan op drie manieren gerealiseerd worden. 

1) door hergebruik van de bestaande begraafcapaciteit (ruimen) 
2) door  uitbreiding van de begraafplaats(en) 
3) een combinatie van beide maatregelen 

 
Deze drie opties hebben uiteraard financiële gevolgen. De hieronder genoemde bedragen zijn 
indicatief en gebaseerd op kengetallen. 
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Hergebruik van bestaande begraafcapaciteit 
De kosten voor ruimen en eventueel herinrichten van bestaande graven wordt geraamd op  
€ 300,= per graf. Aangezien er de komende 40 jaar 3.860 graven beschikbaar moeten komen 
betekent dit een totale uitgave van € 1.158.000,=. Doordat de oppervlakte van de begraafplaats gelijk 
blijft zullen de onderhoudskosten van de begraafplaats niet structureel stijgen.   Voor bijkomende 

kosten zoals onderzoek, projectkosten en bestekken wordt een bedrag van € 115.800,= geraamd.   

 
Uitbreiding van de begraafplaatsen 
Voor de kosten van uitbreiding van de begraafplaats wordt een normbedrag van € 700,= per graf 
gehanteerd. Dit bedrag is inclusief de kosten van grondverwerving, ophogen,drainage en 
groenaanplant. Dit leidt bij een totaal van 3.860 graven tot een investering van € 2.702.000,=.  
Aan bijkomende kosten zoals projectkosten bestekken en directievoering wordt uitgegaan van   
€ 135.100,= waardoor de totale investering op € 2.837.100,= komt. Daarnaast zullen de kosten voor  
het onderhoud aan de begraafplaats toenemen. Bij een bruto grafoppervlakte van  7 m2 (gemiddelde 
beeldkwaliteit) betekent een uitbreiding met 3860 graven een extra oppervlakte van 27.020 m2. De 
huidige oppervlakte van de drie gemeentelijke begraafplaatsen is 84.355 m2. Het gaat dus om een 
uitbreiding van 32 %.  
 
Combinatie van beide maatregelen 
Een derde mogelijkheid is een combinatie van beide mogelijkheden. Een beperkte uitbreiding met  ca. 
1.930 graven gecombineerd met hergebruik van 1.930 graven. Dit kan nodig zijn als blijkt dat 
onvoldoende grafruimte op korte termijn voor hergebruik in aanmerking komt. Op langere termijn dan 
dan wel gestreefd worden naar een begraafcyclus van 40 jaar. De kosten zijn dan als volgt. 
1.930 heruitgeven a € 300,= per graf =  €    579.000,= 
1.930 uitbreiding a € 700,= per graf  =  € 1.351.000,= 
     ---------------- 
     € 1.930.000,= 
 
De bijkomende (onderzoekskosten, bestekken, directievoering) worden geraamd op 7 % Waardoor de 
totale kosten voor deze variant komen op € 2.065.100,=. Bovendien neemt bij deze variant de 
oppervlakte van de begraafplaatsen toe met 16 % waardoor ook de kosten voor onderhoud en beheer 
met 16 % zullen stijgen. 
 
Op de begraafplaats Welsum is 30 jaar geleden al de keuze gemaakt om grafruimte tijdelijk uit te gaan 
geven. Op de begraafplaats Nieuwleusen is deze keuze pas in 2001 gemaakt. Dit betekent dat er tot 
2001 in Nieuwleusen eeuwigdurend grafrecht werd uitgeven. Dit bemoeilijkt het hergebruik van 
grafruimte.  
Bovendien hebben bepaalde delen van de begraafplaats een cultuurhistorische waarde. Ook dit 
beperkt het hergebruik. De voorkeur gaat daarom uit naar een beperkte uitbreiding met op termijn 
hergebruik van grafruimte zodat op termijn  een begraafcyclus ontstaat van 40 jaar ontstaat. Hierdoor 
is verdere uitbreiding niet noodzakelijk. Gezien de ligging van de begraafplaats gaat de voorkeur uit 
naar uitbreiding in oostelijke richting. De kosten voor de gedeeltelijke uitbreiding zullen voor een groot 
deel in de exploitatielasten van de begraafplaatsen (tarieven) worden meegenomen. 

  Begraafplaats Nieuwleusen 
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5 Onderhoud en exploitatie 

 
In de begroting zijn de begraafplaatsen Ruitenborghstraat, Welsum en Nieuwleusen als afzonderlijke 
producten opgenomen. Op de begraafplaats aan de Ruitenborghstraat worden geen nieuwe graven 
meer uitgegeven en vinden slechts incidenteel bijzettingen plaats. Uiteraard moet de begraafplaats 
wel onderhouden worden. Volgens de begroting is de exploitatie van de begraafplaats slechts voor  
23 % kostendekkend. Ons voorstel is het huidige onderhoudsniveau van de begraafplaats te 
handhaven en te accepteren dat de exploitatie van de begraafplaats slechts in geringe mate 
kostendekkend is. 

 
De exploitatie van de begraafplaats Welsum is voor 61 % kostendekkend. Door het hoge bruto 
grafoppervlak vergt de begraafplaats meer onderhoud dan begraafplaatsen met een gemiddeld bruto 
grafoppervlakte. De graven die worden uitgegeven zijn geschikt voor het begraven van twee personen 
en het bijzetten van 2 asbussen per graf. Dit in tegenstelling tot de begraafplaats Nieuwleusen waar 
slechts één diep begraven kan worden. Dit betekent dat een echtpaar op de begraafplaats Welsum 
slechts één graf aan hoeft te kopen terwijl een echtpaar in Nieuwleusen twee graven aan moet kopen 
om bij elkaar te kunnen liggen. Aangezien in de tarieven geen onderscheid is tussen graven geschikt 
voor één persoon en graven geschikt voor twee personen leidt tot de constatering dit dat de burgers 
uit Nieuwleusen voor de aankoop van grafruimte twee keer zo duur uit zijn. Om deze ongelijkheid te 
beperken kan in de tarieven onderscheid worden gemaakt tussen graven geschikt voor één persoon 
en graven geschikt voor twee personen. Dit kan geleidelijk worden ingevoerd door de kosten voor 
begraven op de begraafplaats in Nieuwleusen (eenpersoonsgraf) voorlopig op het huidige niveau te 
bevriezen en de kosten voor een graf op Welsum de komende jaren stapsgewijs te verhogen totdat de 
prijsverhouding  eenpersoongraf/tweepersoonsgraf uitkomt op 75%/100%.   
 

 
De exploitatie van de begraafplaats Nieuwleusen is voor meer dan 100 % kostendekkend. Dit komt 
mede door de hoge legesinkomsten. Dit is het gevolg van het feit dat er per graf slechts één persoon 
kan worden begraven. Zoals hierboven al gemeld “voelt “ het niet goed dat bewoners van 
Nieuwleusen bij de aankoop van grafruimte dubbel zo duur uit zijn. Daar staat echter tegenover dat er 
een groter beslag op de ruimte wordt gelegd waardoor de aanwezige grafruimte sneller is verbruikt. 
Vandaar het bovengenoemde voorstel om in de tarievensfeer onderscheid te gaan maken tussen 
graven geschikt voor één persoon en graven geschikt voor twee personen en daarbij te kiezen voor 
de verhouding 75% / 100%. 
 
 
Als de kosten voor de gedeeltelijke uitbreiding van de begraafplaats Nieuwleusen voldoende in beeld 

zijn de exploitatie van de begraafplaatsen opnieuw onder de loep nemen.  
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Paraaf griffier           : 

6 Conclusies en aanbevelingen 
 
In deze notitie is een aantal beleidsuitgangspunten geformuleerd. De belangrijkste uitgangspunten zijn 
hieronder samengevat. 
 

• de noodzakelijke uitbreiding van capaciteit op de begraafplaats Nieuwleusen realiseren d.m.v. 
een beperkte uitbreiding van de begraafplaats in oostelijke richting; 

• planologische procedure starten om de uitbreiding mogelijk te maken; 

• het huidige onderhoudsniveau en de huidige beeldkwaliteit van de begraafplaatsen 
handhaven; 

• als de kosten van de gedeeltelijke uitbreiding van de begraafplaats Nieuwleusen voldoende in 
beeld zijn de exploitatie van de begraafplaatsen opnieuw onder de loep nemen; 

• de “Nadere regels voor graven, asbezorging en gedenkplaatsen” op een aantal punten 
aanpassen en per begraafplaats aangeven welke mogelijkheden er zijn om te begraven en as 
te bezorgen  

• de beheersverordening Begraafplaatsen aanpassen om asbezorging op zaterdag mogelijk te 
maken; 

• in de tarievensfeer onderscheid gaan maken in graven geschikt voor 1 persoon en graven 
geschikt voor twee personen met als uitgangspunt dat op termijn voor een enkel graf het tarief 
van 75 % van een dubbel graf gehanteerd wordt; 

• in de “Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten” de leges voor 
het plaatsen van een grafmonument schrappen en dit onderdeel uit laten maken van het 
grafrecht; 

• de huidige praktijk van hergebruik van graven waar eeuwigdurend grafrecht op is verleend op 
de begraafplaats Ruitenborgh te handhaven. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


