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Nadere regels begraafplaatsen
Molenlanden 2021
Het college van de gemeente Molenlanden,
gelet op de artikelen 3, 11, 13, 14, 21 en 22 van de Beheersverordening begraafplaatsen 2021;
besluit vast te stellen
de Nadere regels begraafplaatsen Molenlanden 2021

Artikel 1. Begripsbepalingen

Deze nadere regels verstaan onder:
a. graf: een zandgraf of grafkelder.
b. 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.
c. asbus: een bus ter berging van as van een overledene.
d. urn: een voorwerp ter berging van een of meer asbussen.
e. 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.
f. particulier dubbelgraf: twee naast elkaar gelegen graven waarvoor gelijktijdig 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.
g. algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen
begraven van lijken.
h. particulier kindergraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend
recht is verleend tot:
1. het doen begraven en begraven houden van doodgeborenen alsmede kinderen t/m 12 jaar;
2. het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen van doodgeborenen
alsmede kinderen t/m 12 jaar;
3. het doen verstrooien van as.
i. 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.
j. 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 met of zonder urnen;
k. verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid;
l. grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting op een graf of gedenkplaats;
m. gedenkteken: steen, zerk of ander monument, daaronder begrepen kettingen en hekwerken;
n. grafbeplanting: eenjarige gewassen en winterharde beplanting;
1

Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf
www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000

o.

duurzame materialen: vaste, niet buigzame materialen van natuursteen, glas, hout, keramiek,
kunststof en metaal, welke van nature of middels een daartoe speciale behandeling weerbestendig
zijn, niet breukgevoelig en welke bestaan uit één geheel en waarvan de praktische toepasbaarheid
zoals opnemen, verplaatsen en dergelijke gewaarborgd is;

Artikel 2. Openstelling begraafplaatsen

De begraafplaatsen zijn dagelijks voor een ieder toegankelijk vanaf 09.00 uur tot zonsondergang, doch niet
later dan tot 21.00 uur.

Artikel 3. Indeling en uitgifte van graven, nissen en de bezorging van as

Particulier kindergraf

Algemeen graf

Particulier urnengraf

Particuliere urnennis

Strooiveld

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Bleskensgraaf

X

Brandwijk - Kerkweg
X

Particulier graf 3-laags

Particulier graf 2-laags

X

Arkel

Giessenburg
CM van Houwelingweg

X

Giessenburg - Kerkweg

X

Giessen-Oudekerk

X

X

X

X

Goudriaan

X

X

X

X

Groot-Ammers

X

X

X

X

Hoogblokland

X

X

X

X

Hoornaar

X

X

X

X

Langerak

X

X

X

X

Molenaarsgraaf

X

X

X

X

Noordeloos

X

X

X

X

Nieuw-Lekkerland
Schoonenburglaan

X

X

X

X

X

Nieuwpoort

X

X

X

X

X

Ottoland

X

X

X

X

Oud-Alblas

X

X

X

X

Schelluinen – Nolweg

X

X

X

X

Streefkerk

X

X

X

X

X

X

X

Wijngaarden – Oosteinde
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Particulier graf 1-laags

Op de begraafplaatsen worden de volgende soorten graven en voorzieningen voor urnen uitgegeven:

Begraafplaats
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X
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X
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X
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X
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2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

Een particulier graf 1-laags is bestemd voor:
a. het begraven van maximaal één overledene of;
b. het plaatsen van maximaal twee asbussen met of zonder urnen.
Een particulier graf 2-laags is bestemd voor:
a. het begraven van maximaal twee overledenen of;
b. het plaatsen van maximaal vier asbussen met of zonder urnen.
Tevens zijn er combinaties van a. en b. mogelijk, mits er per begraaflaag maximaal één overledene of
twee asbussen worden begraven of bijgezet.
Een particulier graf 3-laags is bestemd voor:
a. het begraven van maximaal drie overledenen of;
b. het plaatsen van maximaal zes asbussen met of zonder urnen.
Tevens zijn er combinaties van a. en b. mogelijk, mits er per begraaflaag maximaal één overledene of
twee asbussen worden begraven of bijgezet.
Een particulier kindergraf is bestemd voor:
a. het begraven van maximaal één kind of;
b. het plaatsen van maximaal één asbus met of zonder urn.
Een particulier urnengraf is bestemd voor het plaatsen van maximaal twee asbussen met of zonder
urnen.
Op alle bovengenoemde graven 3.2 t/m 3.6 is het mogelijk de as te verstrooien van twee overledenen.
Een particuliere urnennis is bestemd voor het plaatsen van maximaal twee asbussen met of zonder
urnen. Alleen op de begraafplaats Oud-Alblas is een particuliere urnennis bestemd voor het plaatsen
van maximaal één asbus met of zonder urn.
In een algemeen graf kan maximaal één overledene per laag worden begraven.

Artikel 4. Grafgiften

Het is verboden om in een kist of ander omhulsel voorwerpen of objecten bij te sluiten die niet tot de kist
of de overledene behoren, anders dan kleine verteerbare grafgiften.

Artikel 5. Aanvraag vergunning
1.
2.

Bij de aanvraag voor vergunning tot het hebben van een gedenkteken behoort een werktekening te
worden ingediend.
Op deze werktekening dienen ten minste voor te komen:
a. een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte-, en lengtematen;
b. de soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal;
c. de woordindeling van het opschrift en de plaats van figuratie(s);
d. het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken
.

Artikel 6. Beslissing

De beslissing op de aanvraag wordt door burgemeester en wethouders schriftelijk medegedeeld.

Artikel 7. Grafbedekkingen

1. Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, metaal,
keramiek, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort.

2. De volgende maximale afmetingen gelden;

Particulier graf
Particulier dubbelgraf
Particulier kindergraf
Particulier urnengraf
Particuliere urnennis

Staand gedenkteken
h x b in cm
90 x 80
90 x 160
70 x 60
60 x 60
afdekplaat ter grootte
van nis
90 x niet breder dan
afmeting grafkelder

Liggend gedenkteken
l x b in cm
180 x 80
180 x 160
100 x 60
60 x 60
-

Grafbeplanting
L x b x h in cm
180 x 80 x 50
180 x 160 x 50
100 x 60 x 50
60 x 60 x 50
-

Algemeen graf
50 x 70
50 x 70 x 35
Grafkelder, waarvan de
afmetingen conform
afdekplaat op
grafkelder
maaiveldniveau is
3. De minimale afmeting op een particulier graf, particulier dubbelgraf, particulier kindergraf en algemeen
graf bedraagt (l x b x h) 30 x 30 x 5 cm
4. Alleen bij de particuliere urnengraven zorgt de gemeente voor een fundering van 60 cm x 60 cm (tegels).
5. Op een algemeen graf mag een liggend gedenkteken op een lessenaar worden geplaatst, waarbij het
hoogste deel maximaal 35 cm boven maaiveld ligt.
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6. Bij een algemeen graf wordt het gedenkteken toebehorend aan de eerst begravene (2- of 3 diep)
achteraan geplaatst en het gedenkteken toebehorend aan laatst begravene (1 diep) vooraan.

7. Staande gedenktekens moeten stabiel zijn dan wel stevig bevestigd zijn aan een deugdelijke fundering.
8. Liggende gedenktekens moeten gefundeerd zijn op een gewapende betonplaat die voldoende sterk is.
9. Het toepassen van losse materialen zoals schelpen, grind, marmerslag, boomschors, is alleen

toegestaan als het is omsloten door middel van (opsluit)banden en in combinatie met een dichte
fundering.
10. Het aanbrengen van kettingen en hekwerken is niet toegestaan.
11. De dikte van het plintstel moet minimaal 5 cm zijn;
12. De onderdelen moeten vast aan het gedenkteken zijn verbonden.
13. De gedenktekens dienen zoveel mogelijk in lijn te worden geplaatst met de naast liggende graven.
14. Gedenktekens en teksten of figuren op gedenktekens mogen niet grievend of aanstootgevend zijn e.e.a.
ter beoordeling van de beheerder.
15. Het is verboden bij de fundering palen toe te passen.
16. Alle sporen van afval, ontstaan ten gevolge van werkzaamheden op of aan de grafbedekkingen dienen
van de begraafplaats te worden meegenomen.
17. Het vermelden van een firmanaam of enige andere reclame op een gedenkteken of onderdeel daarvan
is verboden.
18. Schade aan de zich op de grafruimte bevindende grafbedekking, niet blijvende beplanting en kleine
toevoegingen, door welke oorzaak ook ontstaan, wordt door de gemeente niet vergoed, tenzij de
gemeente bij de uitvoering van beheerswerkzaamheden in grote mate onachtzaamheid kan worden
verweten.
19. Op de algemene graven 12 t/m 17 en 19 t/m 30 op de algemene begraafplaats te Goudriaan mag geen
grafbedekking worden aangebracht.

Artikel 8. Tijdelijk verwijderen grafbedekking

1. Het afnemen en herplaatsen van een gedenkteken respectievelijk afdekplaat ten behoeve van de
begraving van een overledene of de bijzetting van een asbus in een particulier of algemeen graf,
geschiedt namens de rechthebbende of belanghebbende en is voor rekening en risico van de
rechthebbende of belanghebbende.
2. Een rechthebbende of belanghebbende is verplicht te gedogen dat de op een graf aanwezige
gedenktekens, beplanting en voorwerpen vanwege gemeente op kosten van de gemeente tijdelijk
geheel of gedeeltelijk wordt verwijderd en herplaatst, als dit voor een begraving of bijzetting in de
nabijheid van het graf of om een andere reden nodig is.

Artikel 9. Losse bloemen, voorwerpen en eenjarige – en winterharde gewassen

1. Op een graf kunnen losse bloemen en bloemen in vazen worden geplaatst.
2. Op een graf mogen eenjarige gewassen en winterharde beplantingen worden geplant. De grootte van de
beplantingen mogen niet groter zijn dan de afmetingen zoals voorgeschreven is in artikel 7.
3. Er mogen geen woekerende of sterk zaaiende beplantingen worden aangebracht.
4. Recht- of belanghebbende zorgen zelf voor het onderhoud van de potplanten, eenjarige en
winterharde beplanting/gewassen.
5. Gewassen die buiten bovengenoemde ruimte, zoals bedoeld wordt in lid 2 van dit artikel, geplant
worden en overhangen, kunnen van gemeentewege verwijderd of gesnoeid worden, zonder dat
gemeente tot enige vergoeding verplicht is. Dit geldt ook voor afgestorven beplanting.
6. De vazen, potplanten, bloemenprikkers of het bloemenblok mogen de grafruimte niet ontsieren.
7. Verwelkte snijbloemen en/of kransen moeten worden verwijderd en gedeponeerd in een van de (daartoe
aangebrachte) aanwezige afvalbakken of manden.
8. Voor een particuliere urnennis geldt dat bloemen alleen in vazen mogen worden geplaatst, voor of in
de buurt van de muur of nis.

Artikel 10. Tijdelijke naambordjes

Een naambordje zal maximaal 6 maanden bij het graf blijven staan en wordt dan verwijderd zonder
voorafgaande waarschuwing en zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op schadevergoeding. Ook hier
geldt dat een firmanaam niet is toegestaan.

Artikel 11. Reserveren van graven
1. Tegen betaling van een jaarlijkse vergoeding is het mogelijk om een graf te reserveren.
2.
3.
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Het is uitsluitend mogelijk een aansluitend particulier graf te reserveren als er een bloed- of
aanverwantschapsband is t/m de derde graad.
Op de begraafplaatsen Giessenburg Kerkweg, Giessenburg C.M. van Houwelingweg, Hoornaar en
Nieuw-Lekkerland is het niet mogelijk om een particulier graf te reserveren.
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Artikel 12. Intrekking oude regeling

1. De ‘Nadere regels voor het Beleid, beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaats in de
gemeente Giessenlanden 2014’, vastgesteld op 5 november 2013, wordt ingetrokken.
2. De ‘Nadere Regels graven, asbezorging, gedenkplaatsen en grafbedekkingen 2018’ van de gemeente
Molenwaard, vastgesteld op 23 januari 2018, wordt ingetrokken.

Artikel 13. Inwerkingtreding

Deze Nadere regels treden in werking met ingang van 1 januari 2021.

Artikel 14. Citeertitel

Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: Nadere regels begraafplaatsen Molenlanden 2021.
Vastgesteld tijdens de collegevergadering van de gemeente Molenlanden, gehouden op 3 november 2020.
Burgemeester en wethouders van Molenlanden,
De secretaris,
De burgemeester,

drs. F. Jonker
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drs. T.C. Segers MBA
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