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Onderwerp:  Beheerverordening over de algemene begraafplaats Den Helder 

 

Gevraagd besluit: 

De Beheerverordening Algemene Begraafplaats Den Helder 2014 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking 

van de huidige Beheerverordening Algemene Begraafplaats 2008. 

 

Publiekssamenvatting 

De uitbreiding van de algemene begraafplaats in 2012, veranderingen in de Wet op de lijkbezorging, de 

introductie van een nieuw elektronisch reserveringssysteem en een officiële nieuwe toegang tot de algemene 

begraafplaats aan de Jan Verfailleweg in de zomer van dit jaar vereisen een aanpassing aan de verordening en 

het uitvoeringsbesluit uit 2008. Waar de beheerverordening de meer algemene regels omschrijft, is het door ons 

vast gestelde uitvoeringsbesluit een nadere uitwerking van die regels. 

 

Inleiding 

De huidige verordening (en het daarbij behorende uitvoeringsbesluit 2008) over de algemene begraafplaats 

sluiten niet meer geheel aan op de huidige werkelijkheid. In 2012 is de algemene begraafplaats uitgebreid met 

een kinderhofje en een gedeelte waar op islamitische wijze begraven kan worden. Vrij recent is er aan de Jan 

Verfailleweg een nieuwe ingang gerealiseerd en op dit moment zijn de voorbereidingen gaande voor een nieuw 

elektronisch reserveringssysteem. Dit, en enkele wijzigingen in de Wet op de lijkbezorging maken het 

noodzakelijk dat de beheerverordening en het uitvoeringsbesluit opnieuw tegen het licht zijn gehouden en nu 

opnieuw moeten worden vastgesteld. 

Uiteindelijk is het belang van een actuele verordening met een bijbehorend uitvoeringsbesluit dat deze 

handvatten bieden om het werken op de begraafplaats zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen en optimaal 

ruimte bieden aan de publieke functie (rouwverwerking). Met de verordening en uitvoeringsbesluit worden voor 

de komende jaren de ‘spelregels’ op de algemene begraafplaats vastgelegd.  

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Een verordening en uitvoeringsbesluit als reglement voor de algemene begraafplaats biedt voor eenieder die 

iets met de begraafplaats te maken heeft houvast. Wat kan en mag op de begraafplaats? Bij wie kan ik terecht? 

Wanneer kan ik op de begraafplaats terecht? Waar moet ik als ondernemer (steenhouwer, 

begrafenisondernemer, grafdelver) rekening mee houden? etc. Uiteindelijk willen we voor iedereen duidelijkheid 

over de begraafplaats in de breedste zin van het woord. Bij onduidelijkheden zijn de verordening en het 

uitvoeringsbesluit de eerste documenten waar we naar teruggrijpen. 

 

De beheerverordening en het uitvoeringsbesluit zijn tot stand gekomen in overleg met de afdelingen 

Publiekszaken (burgerzaken/backoffice), Ruimte en Economie (economie, cultuur en vrije tijd), Concernstaf 

(juridische zaken) en Stadsbeheer (beheer openbare ruimte). Voor specifieke regelgeving op het gedeelte waar 

op islamitische wijze begraven kan worden is input gevraagd aan de initiatiefnemers voor dit gedeelte op de 

begraafplaats; de Sociaal Cultureel Vereniging Nida ul Islam. Zij zijn de inhoudelijke kenners van de gebruiken 

rondom islamitisch begraven, hetgeen tot voor kort onbekend terrein was binnen het reglement op de algemene 

begraafplaats. Overkoepelend is gekeken naar wet- en regelgeving als de Wet op de lijkbezorging en het 

Besluit op de lijkbezorging. De VNG modelbeheerverordening heeft hierbij als leidraad gefungeerd. 

 

Met een beheerverordening en uitvoeringsbesluit als onderlegger kan de beheerder als eerst aangewezene 

gericht sturen op gebruik en werkzaamheden op de begraafplaats. Op een plek waar emotie en respect een 

hoofdrol spelen is dit zowel voor het publiek als voor  werknemers/opdrachtnemers en de gemeente als 

opdrachtgever van groot belang. 

Daar waar regels voor eenieder duidelijk zijn, zal de acceptatie hiervan over het algemeen ook groter zijn. Door 

het gericht uitvragen van een nieuwe doelgroep op de begraafplaats, de vertegenwoordigers van de 
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islamitische geloofsgenootschap, ontstaat ook bij hen acceptatie over wat er wel en niet mogelijk is op de 

algemene begraafplaats. Onderlinge acceptatie tussen deze nieuwe doelgroep en de gemeente zal naar 

verwachting ook weer leiden tot meer acceptatie tussen andere doelgroepen op de begraafplaats. En juist op 

een plek van rust en respect is dat van groot belang. 

Met het vaststellen van de nieuwe verordening en het bijbehorende uitvoeringsbesluit kan er ook direct mee 

gewerkt worden. Het streven is om per 1 januari 2015 met de nieuwe verordening en het nieuwe 

uitvoeringsbesluit te kunnen werken. 

 

Kader 

Een belangrijk (wettelijk) kader in deze is de Wet op de lijkbezorging. Alles in de beheerverordening en het 

bijbehorende uitvoeringsbesluit is getoetst aan deze wet. Een hulpmiddel hierbij is de modelbeheerverordening 

geweest van de VNG. Verder is de oude verordening met het bijbehorende uitvoeringsbesluit (2008) van kracht 

tot het moment dat de nieuwe zijn vastgesteld.  

 

Argumenten 

Met het vaststellen van de nieuwe verordening en het bijbehorende uitvoeringsbesluit sluiten de regels weer 

naadloos aan bij de huidige situatie en gebruiken. Een nieuwe ingang, een nieuwe doelgroep, een ander 

reserveringssysteem, wijzigingen in de Wet op de lijkbezorging; het is allemaal geregeld in genoemde 

documenten. 

 

Maatschappelijk draagvlak 

De algemene begraafplaats in Den Helder bestaat al eeuwen. Beheerverordeningen en uitvoeringsbesluiten zijn 

in die periode verscheidene malen aangepast aan de ontwikkelingen van die tijd. Hierbij geldt altijd dat oud 

recht boven nieuw recht gaat. Wat onder een oude beheerverordening met nabestaanden is afgesproken geldt 

ook onder een nieuwe verordening. De aanpassingen die nu zijn doorgevoerd zijn noodzakelijk vanwege o.a. 

eerder aangebrachte veranderingen op de begraafplaats. Denk hierbij aan de uitbreiding in 2012 met een 

kinderhofje en een gedeelte waar op islamitische wijze begraven kan worden. Of de recent aangebrachte 

directe toegang tot de begraafplaats vanaf de Jan Verfailleweg. Deze wijzigingen zijn tot stand gekomen in 

goede communicatie met de burger van Den Helder.  

Andere aanpassingen in de verordening en het uitvoeringsbesluit komen voort uit wijzigingen in de Wet op de 

lijkbezorging en uit de wens om met een elektronisch reserveringssysteem te werken. Het eerste gaat om een 

wettelijke verplichting, het tweede om interne bedrijfsvoering. Hiermee worden geen directe belangen van 

burgers geraakt. Het voorstel is niet referendabel op grond van de uitzonderingsbepaling in artikel 2 k. van de  

Referendumverordening gemeente Den Helder 2012.  

 

Financiële consequenties 

Er vloeien geen financiële consequenties uit dit besluit. 

 

Communicatie 

Over de nieuwe beheerverordening en het uitvoeringsbesluit wordt gecommuniceerd op de gemeentepagina. 

Ook op de gemeentelijke website zal hier aandacht aan geschonken worden. Verder worden er op de 

begraafplaats op korte termijn twee publicatieborden geplaatst, één bij de hoofdingang, en één bij de ingang 

aan de Jan Verfailleweg. Hier zal vervolgens ook verwezen worden naar de nieuwe documenten. 

Ten slotte zullen de plaatselijke uitvaartondernemers, steenhouwers en werknemers op de begraafplaats een 

exemplaar van beide documenten ontvangen. 

 

Realisatie 

De beheerverordening en het uitvoeringsbesluit zijn de onderlegger voor alle zaken die met de begraafplaats te 

maken hebben (begraven, diensten, werkzaamheden, onderhoud). Het zijn stukken die duidelijke regels stellen 

over het wel en wee op de begraafplaats. Hiermee worden juist risico’s op misverstanden verkeerde 
handelingen voorkomen. 

 

Den Helder, 28 oktober 2014. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

dr. Joost C.M. Cox  
  


