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Geachte raadsleden, 

In de afgelopen periode is er regelmatig aandacht gevraagd door leden van de raad en/of 
commssie Grondgebied, en insprekers (o.a. de heer Schuitert) over het begraven binnen het in 
1977 als zodanig aangeduide blauwe vak op de begraafplaats aan de Ninaberlaan. 
De concrete vraag daarbij was of in het blauwe vak ook grafrechten zijn uitgegeven voor een 
periode van 30 jaar, of enkel voor onbepaalde tijd. 

Ik heb daarop steeds consequent op basis van de mij ter beschikking staande informatie gemeld 
dat in het blauwe vak geen grafrechten voor bepaalde tijd zijn uitgegeven, en dat rechthebbenden 
geen brief zullen ontvangen voor verwerving van een nieuw grafrecht. 

Naar aanleiding van vragen en door insprekers gemaakte opmerkingen in de commissie 
Grondgebied van 9 oktober jl., heb ik de ambtelijke medewerkers opnieuw gevraagd om een en 
ander tot op de bodem uit te zoeken, zodat er absolute helderheid zou ontstaan over deze zaken. 
Dit onderzoek heeft nieuwe gegevens opgeleverd, die in bijlage 1 zijn samengevat. 

Conclusie t.a.v. verstrekte informatie 
De nieuwe gegevens bevestigen de zienswijze van insprekers dat er in het blauwe vak ook 
graven zijn uitgegeven voor een periode van 30 jaar. 
In een gesprek met de heren Schuitert c .s . (op 16 oktober jl.) heb ik dat al gemeld en heb ik 
afgesproken dat ik u middels een brief hierover zal informeren. 

1) 
In de eerste plaats wil ik mijn waardering uitspreken voor de vasthoudendheid van de insprekers, 
waardoor er nu een beter beeld is ontstaan over het blauwe vak. 

2) 
Ik heb de raad niet altijd de juiste informatie gegeven, in die zin dat er wel degelijk 30-jarige 
grafrechten zijn uitgegeven in het blauwe vak. Er zijn overigens nog geen brieven verzonden aan 
rechthebbenden van die graven voor verwerving van een nieuw grafrecht. 
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Hier past mij slechts dat ik u, en de insprekers, mijn welgemeende excuses aanbied voor het niet 
eerder kunnen geven van de juiste informatie. Inmiddels zijn intern ook de nodige werkafspraken 
gemaakt om dit in de toekomst te voorkomen. 

3) 
In beleidsmatige zin heeft ook het college inmiddels een eerste korte discussie gevoerd over de 
situatie op de begraafplaats aan de Ninaberlaan aan de hand van de verstrekte aanvullende 
informatie. 

Het college is van oordeel dat het besluit van de gemeenteraad uit 1996, waarbij vak Q is 
gerealiseerd, en waarmee dus het blauwe vak uit het besluit van 1977 is ingekrompen, niet 
betekent dat daarmee elders binnen het blauwe vak grafrechten voor 30 jaar konden worden 
uitgegeven. Dit is echter in de praktijk wel gebeurd. 

Aan het college zal dan ook een voorstel worden gedaan om de grafrechten, die in dit vak voor 
30 jaar zijn uitgegeven, te herzien naar grafrechten voor onbepaalde tijd. Het betreft 77 
particuliere graven. Het voorstel van het college betreft niet de algemene graven (begraven op 
kosten gemeente met 10-jarige grafrechttermijn). 

De consequentie van deze lijn is dat er in het blauwe vak alleen grafrechten voor onbepaalde tijd 
zijn en kunnen worden uitgegeven. 

4) 
Ook blijkt uit nader onderzoek dat er sprake is geweest van reservering van graven. Hiervoor 
moet nog een aantal zaken worden uitgezocht, voordat ik u hierover nader kan informeren. 

In de bijlagen bij deze brief treft u de juiste informatie aan betreffende het proces van 
grafrechttermijnen op de begraafplaats aan de Ninaberlaan, zoals die in het verleden heeft 
plaatsgevonden. Tevens treft u een bijlagekaart aan waarop de situatie is aangegeven. 

Hoogachtend, 

PS. Een afschrift van deze brief zal ook aan de heren Schuitert c.s. worden verzonden. 



Bijlage 1 (incl. kaartje) 

Hieronder informeren wij u over de gerezen onduidelijkheid over het proces van 
grafrechttermijnen op de begraafplaats aan de Ninaberlaan, zoals die in het verleden heeft 
plaatsgevonden. 

Besluit 1977 
In het raadsbesluit van 23 mei 1977 , Verordening begraafplaats, staat in artikel 2: 
"Het recht op het verkrijgen van het uitsluitend recht om in een bepaalde grafruimte te doen 
begraven voor: 
a. Onbepaalde tijd op het bestaande gedeelte van de begraafplaats, op de bij de verordening 
behorende kaart met blauw omlijnd aangegeven, voor zover de gelegendheid bestaat, 
bedraagt 
b. De tijd van dertig jaar op het nieuwe gedeelte van de begraafplaats, op de kaart met rood 
aangegeven, bedraagt...." 
Men had dus de keuze uit onbepaald eerste klas (met dito tarief) of bepaald 30 jaar. 
In het bijbehorende voorstel staat (tekst 1977): 
" O m , indien om welke reden dan ook noodzakelijk is, graven te kunnen ruimen, achten wij het 
gewenst het recht om in een eigen graf te doen begraven een tijdslimiet te binden, vandaar dat 
wij u voorstellen dit recht voor wat het nog in gebruik te nemen gedeelte van de begraafplaats 
betreft, te beperken tot een tijdsduur van 30 jaren. 
In gebruik te nemen gedeelte moet men lezen als nieuw uit te geven, nog niet genummerd, zowel 
uitbreiding als inbreiding. 

Besluit 1988 
In het raadsbesluit van 24 november 1988 staat in de Verordening begraafplaats ook de 
uitbreiding met vak F met rood aangegeven. 

Besluit 1996 
In dit besluit is o.a. ingestemd met het aanwijzen van vak Q als vak. De strekking van dit besluit 
is expliciet dat een grafrechttermijn van 30 jaar gehanteerd wordt op de gehele begraafplaats. Er 
wordt in dit gehele besluit (inclusief de toelichting) géén enkele maal gesproken over rood of 
blauw. 
Er staat in dit besluit ook nadrukkelijk: 
"In het verleden zijn graven voor onbepaalde tijd uitgegeven. Vanaf 1977 worden graven, 
overeenkomstig artikel 14 van de Beheersverordening van de begraafplaats Hellendoorn 1993 , 
voor een termijn van 30 jaren uitgegeven, waarna er een mogelijkheid is om deze termijn te 
verlengen met telkens 10 jaren." 

Situatie begin deze eeuw 
In het begin van deze eeuw werd de beschikbare grafruimte op de begraafplaats steeds 
beperkter. Uitbreiding van de begraafplaats (aankoop extra grond met juridische consequenties 
e.d.) liet lang op zich wachten. Het realiseren van een nieuwe begraafplaats aan de Ponsteenlaan 
verkeerde nog in de planfase. Daarom was het noodzakelijk binnen de toenmalige begrenzing van 
de begraafplaats in te breiden. Om de 'ruimtenood' snel op te lossen (er moest immers begraven 
worden' zijn medewerkers van de begraafplaats samen met hun leidinggevenden rond gegaan op 
de begraafplaats om ruimte te vinden. Deze inbreidingslokaties werden gevonden in toenmalige 
beplantingsvakken. Een aantal van deze vakken ligt inderdaad in het - in 1977 aangeduide-
bláuwe deel. Dit zijn de vakken M C , ME, DA, MD en M C (de laatste zijn algemene graven oftewel 
begrafenissen op kosten van de gemeente met een grafrechttermijn van tien jaar). 

Resumerend I Feitelijke situatie 
Tot 1 juni 1977 is er altijd voor onbepaalde tijd begraven. 
Vanaf 1 juni 1977 zijn alle nieuw aangelegde graven voor een termijn van 30 jaar 
uitgegeven. 
Wel is in de eerste periode na 1 juni 1977 voor onbepaalde tijd begraven. Dit alleen 
zolang de beschikbare voorraad - toen genummerde graven!- aanwezig was. Men had in 
het begin dus de keuze tussen onbepaald, eerste klas (met dito tarief) of bepaald, 30 jaar. 



Na 1977 zijn er geen graven voor onbepaalde tijd nieuw aangelegd. 
In de praktijk (op de begraafplaats en administratief bij Burgerzaken en Belastingen) 
speelde het blauwe vak geen rol. 
Op de begraafplaats is nooit begraven, zonder vooraf afgegeven 'verlof tot begraven'. 
Op enkele inbreidingslokaties (binnen het in 1977 aangeduide blauwe vak) zijn graven 
gerealiseerd die voor een termijn van 30 jaar zijn uitgegeven. 

- Het betreft de nummers M C 1 1 0 9 - M C 1 1 2 4 (1 december 2000 t/m 4 april 2001), 
ME0001 - M E 0 0 2 0 (5 april 2001 t/m 25 juni 2001) , D A 0 1 4 8 - D A 0 1 7 3 (6 december 
2001 t/m 20 februari 2002) , M D 0 4 7 2 - MD0481 (28 februari 2002 t/m 26 maart 
2002), het graf van burgemeester Boer en de algemene graven MC11 25 t/m M C 1 1 3 2 . 
Verder betreft het nog vier verspreid liggende graven G B 0 0 2 2 , G B 0 2 9 2 , HB0923 en 
P A 0 1 9 6 . Totaal zijn dit 77 particuliere graven en 8 algemene graven. Op de bij deze 
bijlage behorend kaartje treft u deze lokaties aan. 
De rechthebbenden van deze genoemde graven weten waar ze aan toe zijn. Op hun 
grafbewijzen staat nadrukkelijk vermeld dat de grafrechttermijn 30 jaar is. Ze hebben ook 
betaald voor 30 jaar. 
Het vak M D 0 5 0 0 - M D 0 5 4 6 ligt achter de plek waar vroeger een haag de grens van de 
begraafplaats markeerde. Achter deze haag zijn begin deze eeuw nieuwe graven 
gerealiseerd, waarbij er een nieuw haag achter de graven is geplant. Deze graven liggen 
dus buiten het in 1977 aangeduide blauwe deel. 
In 1996 heeft de raad besloten om in vak Q voor dertig jaar te begraven. Vanwege een 
administratieve fout is de grafrechttermijn van de eerste zes graven op dit vak onbepaald. 
Voor het beleid heeft de huidige situatie geen gevolgen (grafrechttermijnen en -tarieven). 

Opgave 
Over het hoe om te gaan met het grafrecht van 30 jaar van de 77 particuliere graven in het in 
1977 aangeduide blauwe deel zal aan het college binnenkort een voorstel worden gedaan. 

Reserveren 
Ten aanzien van reserveren bestaat ook enige onduidelijkheid. In het verleden heeft die 
mogelijkheid bestaan. Dit zijn de graven met nummers P A 0 1 4 5 t/m P A 0 1 7 9 . Deze zijn echter 
allemaal uitgegeven. 
Op het moment van overlijden kan in uitzonderlijk geval (bijvoorbeeld bij een gehandicapt kind) 
als maatwerk een naastliggende grafruimte worden overgeslagen (als soort van reservering). Dit 
is dus altijd in combinatie van een overlijden op dat moment. 

Kindergraven 
Met betrekking tot de kindergraven merken we het volgende op. De grafrechttermijn voor deze 
graven is 30 jaar. In die zin dat de rechthebbende voor een termijn van dertig jaar heeft betaald. 
Na deze periode worden de rechthebbenden niet aangeschreven, hun graf blijft intact. 
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