Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen, graven en asbezorging 2014
Het college van Eemnes,
gelet op artikel 11, tweede lid; artikel 12; artikel 13 en artikel 14 van de Beheersverordening
begraafplaats gemeente Eemnes 2014;
besluit vast te stellen de volgende nadere regels voor graven, asbezorging en
grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaats.
HOOFDSTUK 1.
Artikel 1. Begripsbepalingen
Deze nadere regels verstaan onder:
1. graf: een zandgraf of keldergraf;
2. grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting op een graf of verstrooiingsplaats;
3. gedenkteken: steen, zerk of ander monument, daarbij inbegrepen kettingen en
hekwerken;
4. grafbeplanting: winterharde beplanting.
5. grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lijken
worden begraven of asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van
een bovengrondse muur of wand;
6. asbus: een bus ter berging van as van een overledene;
7. urn: een voorwerp ter berging van een of meer asbussen;
8. particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het
uitsluitend recht is verleend tot:
1. het doen begraven en begraven houden van lijken;
2. het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;
3. het doen verstrooien van as;
9. algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden
tot het doen begraven van lijken;
10. particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het
uitsluitend recht is verleend tot:
1. het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;
2. het doen verstrooien van as;
11. algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt
geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;
12. particuliere urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het
uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen.
HOOFDSTUK 2.
Artikel 2. De bezorging van as
1. De particuliere urnengraven bestaan uit urnengraven uitgegeven voor de tijd van 20
jaren, bestemd voor het daarin bijzetten van ten hoogste 4 asbussen met of zonder
urn(en), dan wel het doen verstrooien van as van 4 overledenen;
2. De particuliere urnennissen bestaan uit nissen uitgegeven voor de tijd van 20 jaren,
bestemd voor het daarin bijzetten van ten hoogste 2 asbussen.
HOOFDSTUK 3.
Artikel 3. Indeling en uitgifte der graven
1. In de algemene graven wordt gelegenheid gegeven om lijken te begraven voor de tijd van
10 jaren;
2. De particuliere graven bestaan uit graven uitgegeven voor de tijd van 20 jaren, bestemd
voor het begraven van ten hoogste 2 lijken dan wel het plaatsen van 4 asbussen met of
zonder urnen of het verstrooien van de as van 4 overledenen;

HOOFDSTUK 4.
Artikel 4. Uitgifte anders dan voor directe begraving
Anders dan in artikel 12 lid. 2 van de gemeentelijke beheersverordening worden er geen
graven toegewezen anders dan voor directe begraving.
HOOFDSTUK 5.
Artikel 5.
Op de begraafplaats worden de volgende categorieën graven onderscheiden.
1.
2.
3.
4.
5.

een enkel particulier graf
een dubbel particulier graf
een algemeen graf
een asbussengraf of nis
een kindergraf

HOOFDSTUK 6.
Artikel 6. Aanvraag vergunning grafbedekking
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 4:2 van de Algemene Wet bestuursrecht,
verstrekt de aanvrager bij zijn aanvraag een tekening van de grafbedekking schaal
1:20 in tweevoud, onder vermelding van de afmetingen, de te gebruiken materialen
en eventueel aan te vragen beplantingen.
2. Grafbedekkingen voor een enkel particulier graf mogen geen grotere lengte hebben
dan 2,00 meter, geen grotere breedte dan 1,00 meter en geen grotere hoogte dan
1,20 meter.
3. Grafbedekkingen voor een dubbel particulier graf mogen geen grotere lengte hebben
dan 2,00 meter, geen grotere breedte dan 2,00 meter en geen grotere hoogte dan
1,20 meter.
4. Grafbedekkingen voor een algemeen graf mogen niet anders bestaan dan uit een
liggende steen met een maximale lengte en breedte van 0,60 meter.
5. Grafbedekkingen voor een asbussengraf mogen niet anders bestaan dan uit een
liggende steen met een maximale lengte en breedte van 0,40 meter.
6. Grafbedekkingen voor een kindergraf mogen geen grotere lengte hebben dan 1,00
meter, geen grotere breedte dan 0,80 meter en een geen grotere hoogte dan 1,20
meter.
7. Burgemeester en wethouders kunnen om gewichtige redenen ontheffing verlenen
van het bepaalde in het derde tot en met het zevende lid.
Artikel 7. Gedenkteken
1. Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals
natuursteen, metaal, keramiek, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort.
2. De lengte en de breedte van het gedenkteken mogen die van het graf niet overschrijden.
3. De onderdelen moeten vast aan het gedenkteken zijn verbonden.
Artikel 8. Losse bloemen en planten
Op een graf kunnen potplanten en bloemen in vazen worden geplaatst. Het is toegestaan op
een graf losse bloemen te leggen. Op een graf mogen eenjarige gewassen worden geplant.
Artikel 9. Winterharde gewassen
De winterharde gewassen die op de graven worden geplant, mogen bij volle wasdom de
voor het graf beschikbare oppervlakte niet overschrijden of moeten door snoeien binnen de
oppervlakte worden gehouden.

HOOFDSTUK 7
Artikel 10. Slotbepalingen
1. Deze nadere regels treden in werking op 22 mei 2014.
2. Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: Regels grafbedekkingen.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van burgemeester en wethouders van 20 mei
2014,
het college van burgemeester en wethouders,

secretaris,

de burgemeester,

Voorschriften voor het registreren van de begraven lijken en de bezorgde as 2014
Het college van Eemnes
gezien het advies 2215 d.d. 19 november 2014;
gelet op artikel 27, eerste lid van de Beheersverordening begraafplaats gemeente Eemnes
2014;
besluit
vast te stellen de volgende ‘voorschriften voor het registreren van de begraven lijken en de
bezorgde as 2014’
Artikel 1. Inleiding
1. De beheersverordening verstaat onder het register: het register dat de begravingen
en rechthebbenden vastlegt.
2. Het register wordt bij gehouden door de administratief beheerder.
Artikel 2. Register
1. Het register legt de volgende gegevens van de overledene vast:
a. de locatie waar de overledene is begraven dan wel de as is bezorgd en de
datum waarop dit heeft plaatsgevonden;
b. de geboortedatum en de geboorteplaats;
c. het geslacht, de burgerlijke staat en het Burgerservicenummer;
d. de overlijdensdatum en de overlijdensplaats.
2. Het register legt de volgende gegevens vast van de rechthebbende:
a. de naam, het adres en de woonplaats;
b. de geboortedatum en geboorteplaats;
c. het geslacht en het Burgerservicenummer.
3. De volgende algemene gegevens worden verder vastgelegd:
a. datum van uitgifte van het graf;
b. datum van eventuele verlengingen van de termijnen;
c. datum van aanvraag grafbedekking;
d. financiële gegevens welke betrekking hebben op het graf.
Artikel 3. Slotbepalingen
Deze voorschriften treden in werking op 22 mei 2014 en kunnen worden aangehaald als:
Voorschriften voor het registreren van de begraven lijken en de bezorgde as Gemeente
Eemnes 2013.

Vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders van 20 mei 2014,
het college van burgemeester en wethouders,

secretaris,

de burgemeester,

Vaststelling locatie strooiveld 2014
Het college van Eemnes,
gezien het advies 4165 d.d. 20 mei 2014;
gelet op artikel 17, eerste lid van de Beheersverordening begraafplaats gemeente Eemnes
2014;
besluit
1. het gebied op de gemeentelijke begraafplaats te Eemnes, zoals dat op onderstaande
kaart is weergegeven, aan te wijzen als strooiveld.

Strooiveldje

2. dat dit besluit in werking treedt op 22 mei 2014.

Vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders van 20 mei 2014,
het college van burgemeester en wethouders,

secretaris,

de burgemeester,

