
gemeente 

Haarlemmermeer 

Nota van B&W 

onderwerp Beperkte uitbreiding asbestemmingen op de gemeentelijke begraafplaatsen 

Portefeuillehouder S. Bak 
Collegevergadering 2 juli 2013 

Inlichtingen A. Monster (023 )5674421 
Registratienummer 2013.0050607 

Inleiding/Context 
Het aantal crematies in Haarlemmermeer vertoonde de afgelopen jaren een stijgende lijn. 

Om dit ook in onze gemeente mogelijk te maken hebben wij eind 2012 een bouwvergunning 

verleend aan de PC Hooftgroep om een crematorium te bouwen, waarbij op het omliggende 

terrein ook een urnentuin en een asverstrooiingsveld komt. 

Ook op de gemeentelijke begraafplaatsen zijn deze asbestemmingen mogelijk. Wij willen de 

mogelijkheden op de gemeentelijke begraafplaatsen binnen de bebouwde kom thans op 

beperkte schaal uitbreiden. 

Probleemstelling 
Om tot uitgifte van nieuwe particuliere urnengraven en urnennissen op enkele gemeentelijke 

begraafplaatsen over te kunnen gaan moet een nieuwe Uitvoeringsregeling bij de 

beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Haarlemmermeer 2011 worden 

vastgesteld. 

Doelstelling 
Wij willen de asbezorgingsmogelijkheden op de gemeentelijke begraafplaatsen op beperkte 

schaal uit te breiden als aanvulling op de mogelijkheden die nabestaanden in de toekomst 

geboden wordt bij het crematorium. 

Oplossingen 

Huidige mogelijkheden voorasbezorging op de gemeentelijke begraafplaatsen 

Op begraafplaats Meerterpen worden nieuwe urnennissen en urnengraven uitgegeven. Op 

deze begraafplaats is ook een strooiveld aanwezig. Op begraafplaats Lindenhof in Nieuw

Vennep zijn nog enkele urnengraven beschikbaar. 

In bestaande particuliere graven kunnen nabestaanden onder bepaalde voorwaarden 

maximaal twee asbussen bijzetten. 

Om in te spelen op de verwachte verdere toename van het aantal crematies verruimen wij 

de mogelijkheden voor asbezorging op de oude begraafplaats in Hoofddorp (lepenhof) en in 

Nieuw-Vennep (Taxushof) en op begraafplaats Lindenhof in Nieuw-Vennep. Deze 
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begraafplaatsen hebben als voordeel dat ze in de directe nabijheid van de woonomgeving 

liggen, waardoor het eenvoudiger is om deze urnengraven en -nissen te bezoeken. 

Begraafplaats Iepenhof te Hoofddorp 

Op begraafplaats Iepenhof kan een klein gedeelte worden bestemd voor particuliere 

urnengraven. Langs de Hoofdwegzijde van de begraafplaats is een strookje grond aanwezig 

waar 50 urnengraven kunnen komen. De urnengraven hebben een lengte en breedte van 

50 cm. Per urnengraf kunnen maximaal vier asbussen worden bijgezet. De 

Erfgoedcommissie is door ons geïnformeerd over de aanleg van de nieuwe urnengraven op 

deze monumentale begraafplaats. 

Begraafplaats Taxushof te Nieuw-Vennep 

Op deze begraafplaats is een klein gedeelte achter het beheerdershuisje ingericht waar 24 

urnengraven kunnen komen. 

Begraafplaats Lindenhof te Nieuw-Vennep 

De mogelijkheden voor het bezorgen van as gaan wij op deze begraafplaats uitbreiden door 

enkele kleine granieten wanden te plaatsen met urnennissen (16 stuks). In de nissen kunnen 

asbussen geplaatst worden. De nissen kunnen worden afgesloten. 

Grafbedekkingen op urnengraven 

Op de urnengraven kan, na vergunningverlening, een grafsteentje worden aangebracht. De 

regelgeving hiervoor is opgenomen in de Uitvoeringsregeling bij de beheersverordening. Op 
monumentale begraafplaats Iepenhof kunnen alleen hardstenen monumenten geplaatst 

worden. 

In de bijgevoegde Uitvoeringsregeling Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen 

Haarlemmermeer 2013 zijn ten opzichte van de regeling uit 2011 de volgende wijzigingen 

aangebracht: 

Artikel 6 lid 1: toegevoegd zijn de begraafplaatsen Iepenhof en Taxushof. 

Artikel 6 lid 2: toegevoegd is begraafplaats Lindenhof (algemeen en RK deel). 

Artikel 10 lid 1: toegevoegd zijn de afmetingen van de grafsteen op particuliere urnengraven. 

Effecten 
Door de uitgifte van nieuwe urnengraven en -nissen kan tegemoet gekomen worden aan de 

vraag naar deze graven. 

Middelen 
De kosten (€ 11.000) voor het uitbreiden van de asbestemmingsmogelijkheden brengen wij 

ten laste van het product lijkbezorging (programma 11 ). 

Juridische aspecten 
Om de nieuwe urnengraven en -nissen te kunnen uitgegeven is het nodig om een nieuwe 

Uitvoeringsregeling Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Haarlemmermeer 

2011 vast te stellen. 

In- en externe communicatie 
Via Informeer wordt aandacht besteed aan de verruiming van de 

asbestemmingsmogelijkheden op de gemeentelijke begraafplaatsen. De informatie over de 
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gemeentelijke begraafplaatsen op de gemeentelijke website zal worden aangepast. Tevens 
worden de uitvaartondernemers in Haarlemmermeer geïnformeerd. 
De aangepaste uitvoeringsregeling zal bekend gemaakt worden via de officiële 

bekendmakingen van de gemeente in Informeer. 

Besluit 
Op grond van het voorgaande hebben wij besloten om: 

1. Onder intrekking van de Uitvoeringsregeling Beheersverordening gemeentelijke 

begraafplaatsen Haarlemmermeer 2011 een nieuwe Uitvoeringsregeling 
Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Haarlemmermeer 2013 vast te 

stellen. 
2. De nieuwe uitvoeringsregeling via publicatie in de Informeer bekend te maken. 
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Uitvoeringsregeling 
Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen 
Haarlemmermeer 2013 

Het college van Haarlemmermeer; 

gelet op de desbetreffende artikelen van de Gemeentewet en van de 

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Haarlemmermeer 2011; 

besluit 

vast te stellen de volgende 

Regeling inzake de openingstijden van de begraafplaatsen, inzake indeling en 

uitgifte van graven, het bezorgen van as en inzake het verlenen van vergunning tot 

het plaatsen van grafbedekkingen op de begraafplaatsen lepenhof, Lindenhof, 
Meerterpen, Taxushof en Wilgenhof. 

Artikel 1 Openingstijden begraafplaatsen 

1. De begraafplaatsen zijn voor een ieder dagelijks toegankelijk van 

zonsopgangtot zonsondergang. 

2. Het college kan, indien daartoe aanleiding bestaat, de openingstijden 

beperken in het belang van de orde en rust op de begraafplaats. 

3. Het college kan, in verband met bijzondere omstandigheden, ontheffing 

verlenen om de begraafplaatsen ook voor zonsopgang of na zonsondergang 

te bezoeken. 

4. Het Rooms Katholieke deel van begraafplaats Lindenhof zal op de jaarlijkse 

Katholieke feestdag Allerzielen (2 november) ook na zonondergang 

toegankelijk zijn. 

Algemene graven 

Artikel 2 

1. Algemene graven zijn bestemd voor het begraven van maximaal drie lijken en 

worden uitgegeven voor het gebruik van tien jaar. Deze gebruikstermijn kan 

niet worden verlengd. 

2. Algemene kindergraven bestemd voor het begraven van maximaal twee lijken 

en worden uitgegeven voor het gebruik van 15 jaar. De gebruikstermijn kan niet 

worden verlengd. 

3. De algemene graven zijn maximaal 255 cm lang en 1 05 cm breed; de 

afmetingen van graven gelegen op een vak bestemd voor het begraven van 

kinderen zijn maximaal 160 cm lang en 80 cm breed. 

4. De beheerder kan, indien hij dit voor het beheer van de begraafplaats niet 

bezwaarlijk acht, graven van een afwijkend formaat uitgeven. 



Artikel 3 Uitgifte algemene graven 

1. Algemene graven en algemene kindergraven kunnen (voor zover er nieuwe 

grafcapaciteit beschikbaar is) worden uitgegeven op de begraafplaatsen: 

Lindenhof, Taxushof en Meerterpen. 

Particuliere graven 

Artikel 4 

1. Particuliere graven kunnen worden onderverdeeld in de volgende categorieën: 

a. Bestemd voor het begraven van één lijk, 

b. Bestemd voor het begraven van twee lijken; 

c. Bestemd voor het begraven van drie lijken 

2. De onder lid 1 sub. c. genoemde graven zijn bestaande graven. 

3. In particuliere graven kunnen ten hoogste vier asbussen worden bijgezet. 

Indien in een particulier graf één of meer lijken zijn begraven, kunnen ten 

hoogste twee as bussen extra worden bijgezet, één en ander ter beoordeling 

van de beheerder. Op particuliere graven en particuliere urnengraven kan de as 

van maximaal vier overledenen worden verstrooid. 

2. De particuliere graven zijn maximaal 255 cm lang en 105 cm breed; de 

afmetingen van graven gelegen op een vak bestemd voor het begraven van 

kinderen zijn 160 cm lang en 80 cm breed. 

3. De beheerder kan, indien hij dit voor het beheer van de begraafplaats niet 

bezwaarlijk acht, graven van een afwijkend formaat uitgeven. 

4. De beheerder kan, indien hij dit voor het beheer van de begraafplaats niet 

bezwaarlijk acht, graven buiten volgorde van ligging uitgeven. 

Artikel 5 Uitgifte particuliere graven 

1. Particuliere graven en particuliere kindergraven, voor directe begraving 
kunnen (voor zover er nieuwe grafcapaciteit beschikbaar is) worden 

uitgegeven op de begraafplaatsen: 

a. Meerterpen, 

b. Lindenhof (algemeen) 

c. Lindenhof (R.K. deel). 

d. Taxushof. 
e. lepenhof. 

2. Graven voor indirecte begraving (reserveren) kunnen alleen worden 

uitgegeven op begraafplaats Meerterpen. 

3. Uitgifte van nieuwe graven op het Rooms Katholieke deel van begraafplaats 

Lindenhof vindt alleen plaats met toestemming van het bestuur van de 

Rooms Katholieke parochie in Nieuw-Vennep. 



Artikel 6 Uitgifte van urnen 

1. Particuliere urnengraven voor maximaal vier asbussen kunnen worden 

uitgegeven op de begraafplaatsen lepenhof, Meerterpen, Lindenhof 

(algemeen deel) en Taxushof, 

2. Urnennissen voor het plaatsen van maximaal twee urnen worden uitgegeven 

op de begraafplaats Meerterpen en Lindenhof (algemeen en RK deel). 

Indien de nis door middel van een letterplaat wordt afgesloten kunnen er 

maximaal drie asbussen worden geplaatst. 

3. De particuliere urnengraven hebben een lengte en een breedte van 50 cm. 

Asverstrooingen 

Artikel 7 

1. Op de begraafplaatsen: Wilgenhof, Lindenhof (algemeen), lepenhof, 

Taxushof en Meerterpen kan as van overledenen worden verstrooid. 

2. Verstrooiingen vinden plaats onder begeleiding van de beheerder van de 

begraafplaats. 

3. Het verzoek om een verstrooiing op de in lid 1 genoemde begraafplaatsen te 

mogen doen, wordt minimaal één week van tevoren bij de beheerder 

gedaan. 

Grafbedekkingen 

Artikel8 

1. De vergunning tot het plaatsen van grafbedekkingen dient schriftelijk bij het 

college te worden aangevraagd. 

2. Bij de aanvraag moet een gewaarmerkte schetstekening in tweevoud 

worden bijgevoegd, alsmede een duidelijke opgave van het te gebruiken 

materiaal, zoals: afmeting, vorm, soort en kleur van de te plaatsen 

voorwerpen of de aan te brengen beplanting. 

Artikel9 

1. 

2. 

De vergunning wordt uitsluitend verleend ten behoeve van het plaatsen van 

grafbedekkingen die aan de in deze regeling gestelde eisen voldoen. 

Indien de vergunning wordt verleend, wordt één der overgelegde tekeningen 

aangehecht. 

Artikel10 

1. De voorgeschreven maten van de te plaatsen grafstenen zijn: 

op particuliere graven 1. staande steen (eventueel inclusief voetplaat) 

a. hoogte: maximaal 100 cm boven het maaiveld 

b. breedte: maximaal80 cm 

c. dikte: 7- 12 cm 

2. liggende steen of zerk 

a. lengte: 200 cm 

b. breedte: 80 cm 

c. dikte: 7-15 cm 



Indien op de grafbedekking op het Rooms Katholieke deel van begraafplaats 
Lindenhof een kruis wordt geplaatst mag de totale hoogte van de 
grafbedekking maximaal 130 cm boven maaiveld zijn. 

op algemene graven: maximaal drie stenen (één steen per overledene): 
1 . staande steen 
a. hoogte: 60 cm (boven maaiveld) 

b. breedte: 50 cm 
c. dikte: 5-10 cm 
2. halfliggende steen: halfliggend onder een hoek van 

45 graden 
a. hoogte: 50 cm (boven maaiveld) 
b. breedte: 50 cm 
c. dikte: 5-10 cm 
3. liggende steen 
a. lengte: 50 cm 
b. breedte: 50 cm 
c. dikte: 5-10 cm 

op algemene kindergraven 

staande steen 
a. hoogte: 50 cm (boven maaiveld) 
b. breedte: 40 cm 
c. dikte: 5-10 cm 

op particuliere kindergraven 
staande steen 
a. hoogte 60 cm (boven maaiveld) 
b. breedte 50 cm 
c. dikte 5-10 cm 

op particuliere urnengraven: 
a. hoogte 50 cm. 
b. Breedte 50 cm 
c. dikte 5-10 cm 

De plaats van de grafstenen wordt door de beheerder van de begraafplaats 
bepaald. 

2. Met inachtneming van hetgeen in het voorgaande lid wordt bepaald, is 
iedere vorm van de grafsteen in beginsel toegestaan, tenzij een bepaalde 
vorm naar het oordeel van het college niet in overeenstemming is met de 
omgeving van het desbetreffende graf. 

3. Monumenten met banden of zerken dienen geplaatst te worden op een 
betonfundering. 

4. Onder "maaiveld" wordt verstaan: de bovenkant van een terrein dat de 
grafplek omgeeft. 



Artikel11 
1. Op de daartoe aangewezen gedeelten van de begraafplaatsen Lindenhof, 

Taxushof, lepenhof, Wilgenhof en Meerterpen kan het college banden met 
daartussen grof marmergrind toestaan. 

2. De afmetingen van de in het voorgaande lid bedoelde banden zijn ten 

hoogste: 
a. lengte: 200 cm 
b. breedte: 12 cm 
c. dikte: 8 cm 
De totale grafbedekking inclusief de steen met voetplaat mag niet langer zijn 
dan 200 cm en niet breder dan 80 cm. 

Artikel12 
I. Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, 

zoals natuursteen, metaal, keramiek, duurzame kunststoffen of een 

verduurzaamde houtsoort. 
2. De onderdelen moeten aan het gedenkteken zijn verbonden. 

Artikel13 
De fundering, het plaatsen van stenen en het plaatsen van zerken dienen op 
aanwijzing van de beheerder van de begraafplaats te geschieden. 

Artikel14 
1. Ten einde het monumentale karakter van de begraafplaats Iepenhof te 

bewaren worden op deze begraafplaats alleen hardstenen grafmonumenten 

toegestaan. 
2. De uitvoering van het grafmonument dient in overeenstemming te zijn met 

de omgeving van het desbetreffende graf. 

Artikel15 
1. De beplanting op particuliere (kinder)graven mag niet groter zijn dan de 

afmetingen van het graf en niet hoger dan maximaal 80 cm boven het 
maaiveld; deze beplanting moet eenvoudig zijn en op aanwijzing van de 
beheerder van de begraafplaats te geschieden. 

2. Het college kan toestaan bij staande grafstenen op eigen (kinder)graven ten 
hoogste twee bloemblokken of één bloemband te plaatsen, mits zich in het 
bloemblok een steekvaas en in de bloemband twee steekvazen bevinden. 

3. De afmetingen van de in het voorgaande lid bedoelde bloemblokken en 

bloembanden zijn ten hoogste: 
1. bloemblok 
a. lengte: 20 cm 



b. breedte: 20 cm 
c. dikte: 15-20 cm 

2. bloemband 
a. lengte: 55 cm 
b. breedte: 20 cm 
c. dikte: 15-20 cm 

4. De plaatsing van de bloemblokken en bloembanden dient in overleg met de 
beheerder van de begraafplaats te geschieden. 

5. Het college kan toestaan bij staande stenen, zonder banden en 
marmergrind, op particuliere (kinder)graven, lavastenen, flagstones en 
dergelijke te plaatsen. Soort, aantal en grootte dienen op aanwijzing van de 
beheerder van de begraafplaats te geschieden. 

Overgangsbepaling 

Artikel16 
Vergunningen tot het plaatsen van grafbedekkingen op graven, welke 
krachtens eerdere regelingen zijn verleend, blijven van kracht 
overeenkomstig hetgeen in deze regeling wordt bepaald. 

Artikel17 
1. Deze regeling treedt per 1 augustus 2013 in werking. 
2. Deze regeling kan worden aangehaald als de "Uitvoeringsregeling 

gemeentelijke begraafplaatsen Haarlemmermeer 2013". 

Hoofddorp, ........................ .. 

Het college voornoemd, 

de secretaris, de burgemeester, 

drs. C.H.J. Brugman drs. Th.L.N. Weterings 


