
 

*Z0084F9F8FA* 1 

 
  

Nr. 3.Bestuur\01061 

B&W-besluit 23-02-2010 

Informatiebijeenkomst  

Voorronde  

Raad 29-04-2010 

Agendanummer 11 

 

 

Onderwerp: Onderwerp: Onderwerp: Onderwerp:     

Algemene begraafplaats  

 

Wij stellen voor te besluiten: Wij stellen voor te besluiten: Wij stellen voor te besluiten: Wij stellen voor te besluiten:     

1. De begraafplaats aan de Wilhelminalaan niet uit te breiden. 

2. Een kwaliteitsslag uit te voeren op de huidige begraafplaats voorafgegaan 

door het ruimen van graven en een toets van de beheersverordening.  

3. Hiervoor aanvullend onderzoek te laten doen en daarvoor een aanvullend 

bedrag beschikbaar te stellen van € 39.000. 

4. Voor de uitvoeringskosten in verband met de opwaardering en herinrichting 

van de begraafplaats een krediet beschikbaar te stellen van €175.300. 

5. De investering in het activiteitenplan 2010-2013 af te ramen met  

€  324.700.  

 

Bestaand kader/doelstelling: Bestaand kader/doelstelling: Bestaand kader/doelstelling: Bestaand kader/doelstelling:     

Wet op de lijkbezorging en de Beheersverordening algemene begraafplaats gemeente 

Hillegom 2004 

 

 

Inleiding:Inleiding:Inleiding:Inleiding:    

In 2007 hebben wij onderzoek verricht naar de capaciteit van de Algemene 

begraafplaats. Uit het onderzoek bleek dat bij ongewijzigd gebruik van de 

begraafplaats, de capaciteit op de lange duur tekort zou schieten. Uitbreiding van de 

begraafplaats leek noodzakelijk. Om uitbreiding te kunnen realiseren aan de 

overzijde van de Hillegommer Beek, zou een wijziging in het bestemmingsplan 

noodzakelijk zijn. Daarom werd in het bestemmingsplan Zanderij een 

wijzigingsbevoegdheid opgenomen.  

 

Aansluitend is in februari 2009 opdracht gegeven voor onderzoek ter voorbereiding 

van de mogelijke uitbreiding van de Algemene Begraafplaats aan de Wilhelminalaan. 

De centrale vraag en daarmee vertrekpunt van de behoefte- en capaciteitsberekening 

was inzicht te verschaffen in de verhouding tussen begraafcapaciteit en 

begraafbehoefte voor de algemene begraafplaats en te bepalen welke maatregelen op 

welk tijdstip noodzakelijk zijn om in de begraafbehoefte te kunnen blijven voorzien. 

De Algemene begraafplaats kent naast een asbestemmingsmogelijkheid drie soorten 
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graven: algemene graven, eigen graven voor bepaalde tijd en eigen graven voor 

onbepaalde tijd. Het uitgevoerde onderzoek naar de behoefte- en 

capaciteitsberekening heeft zich met name gericht op de situatie rond de algemene 

graven en de eigen graven, uitgegeven voor bepaalde tijd.  

 

Uit het onderzoek en de inventarisatie ter plekke is gebleken dat voor langere termijn  

(in ieder geval 40 jaar) kan worden volstaan met de bestaande ruimte. Voorwaarde 

hierbij is wel dat voor de algemene graven en de eigen graven  voor bepaalde tijd een 

actief ruimingbeleid ter hand wordt genomen. Dit is mogelijk door de nieuwe Wet op 

de lijkbezorging die op 1 januari 2010 is ingegaan. Deze biedt meer mogelijkheden 

om tot ruiming over te gaan. Bij een actief ruimingbeleid blijkt de totale capaciteit van 

de algemene graven groter te zijn dan de capaciteitsbehoefte van de algemene 

begraafplaats. Als de overcapaciteit aan algemene graven deels omgevormd wordt tot 

eigen graven en deels tot urnennissen dan kan worden volstaan met de bestaande 

ruimte en is uitbreiding van de begraafplaats niet noodzakelijk. 

 

Ook zijn op de algemene begraafplaats in het verleden ruim 400 graven uitgegeven 

voor onbepaalde tijd. Deze zijn niet betrokken in de hiervoor genoemde behoefte- en 

capaciteitsberekening. Op basis van algemene ervaringen elders verwachten we dat 

een actief ruimingbeleid ook in deze gevallen extra capaciteit kan opleveren. Door 

onderzoek te doen naar de belangstelling voor deze, meestal zeer oude, graven 

verwachten wij dat in circa 250 gevallen afstand gedaan zal worden van de 

grafrechten. Deze graven komen daarmee weer in eigendom van de gemeente en 

kunnen worden ingezet voor de kwaliteitsslag of kunnen dienen tot extra 

begraafcapaciteit.  

 

Het aantal graven dat geruimd kan worden en de ruimte die daardoor weer 

beschikbaar komt, bepaalt mede het succes van de te realiseren kwaliteitsslag. Hierbij 

moet men denken aan het aanbrengen van diversiteit in de 

asbestemmingsmogelijkheden, de beplanting en de inrichting van paden en 

meubilair. De kwaliteitsslag is nodig om op de langere termijn te kunnen voorzien in 

een kwalitatief en kwantitatief goede voorziening.  

 

De kwaliteitsslag en herinrichting van de begraafplaats is ook dringend gewenst in 

het kader van de overweging van de gemeente Hillegom om een aantal beheerstaken 

van de begraafplaats te verzelfstandigen. Bij verzelfstandiging van beheerstaken is 

het namelijk van belang dat de begraafplaatsadministratie en de juridische status van 

de grafrechten op orde zijn, zodat inzichtelijk is welke graven kunnen worden 

geruimd en in welke mate de beschikbaar gekomen ruimte eventueel kan worden 

herbestemd voor groen aanleg. 

 

Vervolgonderzoek is nu nodig waarbij naast een ruimingplan tevens een 

herinrichtingsplan opgesteld wordt en een toets van de beheersverordening wordt 

uitgevoerd. Hiermee is een bedrag gemoeid van €69.000. 
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Voor de uiteindelijke uitvoering van het geheel is naar verwachting een bedrag nodig 

van €175.300. 

 

Argumenten:Argumenten:Argumenten:Argumenten: 

1.1 Bij actief ruimingbeleid en herinrichting van de bestaande begraafplaats is de 

capaciteit voldoende en is uitbreiding niet noodzakelijk.  

1.2 In toenemende mate ontvangen wij signalen over de onderhoudssituatie en het 

aanzien van de algemene begraafplaats in zijn algemeenheid. De begraafplaats in 

zijn geheel voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Een opwaardering van de 

totale begraafplaats is noodzakelijk.  

1.3 De kwaliteitsslag en herinrichting van de begraafplaats is ook dringend gewenst 

in het kader van de overweging van de gemeente Hillegom om een aantal 

beheerstaken van de begraafplaats te verzelfstandigen. Bij verzelfstandiging van 

beheerstaken  is het namelijk van belang dat de begraafplaatsadministratie en de 

juridische status van de grafrechten op orde zijn, zodat inzichtelijk is welke 

graven kunnen worden geruimd en in welke mate de beschikbaar gekomen ruimte 

eventueel kan worden herbestemd voor groen aanleg. 

    

Financiële dekking:Financiële dekking:Financiële dekking:Financiële dekking:    

Voor het eerdere onderzoek heeft uw raad een bedrag van € 60.000 beschikbaar 

gesteld. Nu het onderzoek eerder is afgerond omdat gebleken is dat uitbreiding niet 

noodzakelijk is, resteert van dit bedrag nog € 30.000. Het vervolgonderzoek vraagt 

een bedrag van € 69.000, waardoor ter aanvulling nog een bedrag nodig is van € 

39.000 te dekken uit de reserve algemene investeringen.  

Voor de uitbreiding van de begraafplaats staat in het activiteitenplan 2010-2013  

€ 500.000 opgenomen. Nu in plaats van uitbreiding de algemene begraafplaats een 

grondige opknapbeurt krijgt, hebben wij nog € 175.300 nodig voor de uitvoering. Dit 

betekent dat € 324.700 vrij valt. 

    

Communicatie:Communicatie:Communicatie:Communicatie:    

Zorgvuldige communicatie met betrokkenen maakt een essentieel onderdeel uit van 

dit traject en zal geschieden in samenwerking met onze communicatiemedewerkers. 

Speciale aandacht wordt er geschonken aan de communicatie met rechthebbenden 

van de ruim 400 graven die zijn uitgegeven voor onbepaalde tijd. Hierbij maken wij 

gebruik van het versturen van brieven, het plaatsen van publicaties in de regionale 

media en het plaatsen van borden op de begraafplaats. De rechthebbenden wordt 

daarmee de mogelijkheid geboden om het grafrecht voort te zetten, dan wel om 

afstand van de grafrechten te doen.     

Hiernaast is de communicatie naar de inwoners en de huurders van de volkstuinen 

een noodzakelijk en belangrijk onderdeel van het project kwaliteitsslag begraafplaats. 

Alle betrokkenen worden geïnformeerd over uw besluitvorming.    

    

Urgentie:Urgentie:Urgentie:Urgentie:    
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Geen 

 

Kanttekeningen:Kanttekeningen:Kanttekeningen:Kanttekeningen: 

In de voorschriften van het bestemmingsplan Zanderij staat het volgende. In het 

wijzigingsgebied II (volkstuinen Wilhelminalaan) kan de bestemming “Agrarisch 

gebied”geheel of gedeeltelijk gewijzigd worden in de bestemming “begraafplaats”, 

ten behoeve van een uitbreiding van de begraafplaats. Nu uitbreiding niet 

noodzakelijk is wordt van deze bevoegdheid geen gebruik gemaakt. U wordt over 

eventuele herbestemming van de gronden apart geïnformeerd door de afdeling Beleid 

en Ontwikkeling. 

 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop  drs. A. Mans  

secretaris voorzitter 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Behoefte- en capaciteitsonderzoek algemene begraafplaats dd 12-10-2009 

- Memo mbt actief ruimingsbeleid en kwalitatieve opwaardering algemene begraafplaats (Genius Loci) 

- Offerte Genius Loci dd 08-01-2010 

- Globale kostenindicatie Genius Loci dd 22-01-2010 

Informatie bij: g.slootweg@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537225 


