Actief ruimingsbeleid
begraafplaatsen
De gemeente Hardenberg wil voldoende ruimte op de gemeentelijke begraafplaatsen houden
en tegelijkertijd de aanleg van nieuwe begraafplaatsen voorkomen. Daarom heeft de
gemeente gekozen voor een actief ruimingsbeleid.

Op welke begraafplaatsen geldt het ruimingsbeleid?
Het ruimingsbeleid is alleen van toepassing op gemeentelijke begraafplaatsen. In de gemeente Hardenberg zijn
acht gemeentelijke begraafplaatsen:
- De Larikshof in Hardenberg
- Bruchterweg in Hardenberg
- Scholtensdijk in Hardenberg
- Stationsstraat in Hardenberg
- Anerdijk in Gramsbergen
- Achterveld in Dedemsvaart
- Mulderij in Dedemsvaart
- Oud Avereest in Oud Avereest
Het ruimingsbeleid geldt dus niet op de bijzondere begraafplaatsen die vallen onder het eigendom en beheer
van een kerkgenootschap of stichting. Ook op een gesloten begraafplaats is het ruimingsbeleid niet aan de orde,
omdat hier geen begravingen meer plaats mogen vinden. Dit is het geval op begraafplaats Nijenstede aan de
Stationsstraat in Hardenberg.

Waarom ruimen?
De ruimte op de gemeentelijke begraafplaatsen is beperkt, waardoor op termijn de aanleg van nieuwe
begraafplaatsen nodig zou zijn. De aanleg van een nieuwe begraafplaats is duur. De uitbreiding van een aantal
begraafplaatsen betekent ook een stijgende kostenpost voor het onderhoud. Als dit doorberekend zou worden,
zou dit tot een verdubbeling van de kosten voor een graf leiden. De gemeente vindt dit niet wenselijk, vooral
niet omdat te hoge kosten voor sommige mensen een belemmering kunnen zijn om te kiezen voor begraven.
Daarom kiest de gemeente ervoor oude graven te ruimen.

Wat houdt het ruimingsbeleid in?
Met een actief ruimingsbeleid op de gemeentelijke begraafplaatsen kan de aanleg
van nieuwe begraafplaatsen voorkomen worden. Actieve ruiming houdt in dat
oude graven, mocht dat nodig zijn, geruimd worden om zo voldoende plek op de
gemeentelijke begraafplaatsen te houden. In principe komen algemene graven
en alle eigen graven waarvan de grafrechten zijn verlopen in aanmerking voor
ruiming. Graven met lopende grafrechten worden niet geruimd. Ruiming gebeurt
alleen als nabestaanden hebben aangegeven geen belang meer te hechten aan de
instandhouding van een eigen graf of wanneer er geen nabestaanden meer zijn te
achterhalen. Het is dus niet zo dat nabestaanden verplicht afstand moeten doen van
een eigen graf, ook niet als een graf al heel oud is. Door middel van verlenging van
het grafrecht kunnen nabestaanden een eigen graf in principe altijddurend in stand
houden.
Als verlenging van het grafrecht door de nabestaanden niet gewenst is, wordt in
eerste instantie de grafsteen verwijderd. Daarna bestaat de mogelijkheid dat een graf
geruimd wordt als dat nodig is in verband met ruimtegebrek op de begraafplaats.

Hoe weet de gemeenten wie rechthebbenden zijn?
Voordat de gemeente overgaat tot ruiming, worden rechthebbenden/nabestaanden
benaderd zodat zij de mogelijkheid hebben het grafrecht te verlengen. Vooral
van oudere graven is via het bevolkingsregister van de gemeente vaak geen
rechthebbenden meer te achterhalen. Daarom probeert de gemeente de
rechthebbenden op een andere manier te achterhalen, bijvoorbeeld door
onderzoek in de gemeentelijke basisadministratie, oproepen op de gemeentelijke
informatiepagina of borden op de begraafplaatsen. Ook nabestaanden of
kennissen van overledenen die hier begraven zijn en die informatie hebben over
de mogelijke rechthebbenden worden opgeroepen zich bij de gemeente te melden.
Rechthebbenden, nabestaanden of kennissen van overledenen kunnen zich geheel
vrijblijvend melden bij de gemeente. Een formulier is op te vragen bij de gemeente of
te downloaden via www.hardenberg.nl.

Hoe weet ik welke graven voor ruiming in aanmerking komen?
Op het moment dat graven in aanmerking komen voor ruiming, wordt dit duidelijk aangegeven op de
begraafplaats door middel van bordjes. Ook worden op www.hardenberg.nl kaarten van de begraafplaats geplaatst
waarop is aangegeven welke gedeelten voor ruiming in aanmerking komen.

Wat moet ik doen als een graf waarvan ik rechthebbende of nabestaande ben voor ruiming in
aanmerking komt?
Als uw contactgegevens bij de gemeente bekend zijn, ontvangt u van de gemeente een brief over het graf dat in
aanmerking komt voor ruiming en een antwoordformulier.
Als u geen brief ontvangt, dan kunt u ervan uitgaan dat uw contactgegevens niet bij de gemeente bekend
zijn. U kunt zich dan melden bij de gemeente als rechthebbende of nabestaande zodat u alsnog een brief en
antwoordformulier ontvangt.

Situaties
Er kunnen zich verschillende situaties voordoen.
Situatie 1: U bent rechthebbende van een eigen graf waarvan het grafrecht nog niet is verlopen.
Als u rechthebbende bent of door uw familie bent aangewezen als rechthebbende, vragen wij u dit via het
antwoordformulier te bevestigen. Zo kan de gemeente de administratie op orde houden en uw grafrechten
het beste waarborgen. Als het grafrecht dreigt te verlopen, kan de gemeente u tijdig benaderen voor het
verlengen van het grafrecht.
Als u er na het verlopen van het grafrecht voor kiest dit niet te verlengen, bestaat de mogelijkheid dat het
graf wordt geruimd.

Situatie 2: U bent belanghebbende van een eigen graf waarvan het grafrecht is verlopen
Als het grafrecht reeds is verlopen of is vervallen doordat het grafrecht niet tijdig is overgeschreven, is er
formeel geen rechthebbende meer. De gemeente biedt u dan de mogelijkheid om het grafrecht alsnog voort
te zetten. Dit kan alleen voor een periode van 10 jaar, welke na afloop weer opnieuw verlengd kan worden.
Via het antwoordformulier dient u te verklaren dat u door de familie bent aangewezen als rechthebbende.
Er kan slechts één persoon worden aangewezen als rechthebbende.
Wanneer de gemeente geen reactie ontvangt, gaat de gemeente er vanuit dat geen van de nabestaanden
belang heeft bij instandhouding van het graf en bestaat de mogelijkheid dat het graf wordt geruimd.

Situatie 3: U bent belanghebbende van een algemeen graf.
In dat geval heeft u geen grafrechten. De houder van de begraafplaats is gerechtigd het graf te ruimen. Via
het antwoordformulier kunt u aangeven of u er belang in stelt de stoffelijke resten en het grafmonument
over te brengen naar een eigen graf, waarvan u rechthebbende bent. Een nieuw eigen graf wordt alleen
voor bepaalde periode uitgegeven, op dit moment 30 jaar, welke periode na afloop weer verlengd kan
worden. Instandhouding van een algemeen graf op dezelfde plaats is niet mogelijk. Als de gemeente geen
reactie ontvangt, worden de stoffelijke resten bij ruiming overgebracht naar een anoniem verzamelgraf.

Hoe gaat het ruimen in de praktijk?
Mocht een graf geruimd worden, dan gaat de gemeente uiterst zorgvuldig te werk. Alle stoffelijke resten worden
uit de graven gehaald en op een begraafplaats opnieuw begraven in een anoniem verzamelgraf.
Rechthebbenden die het grafrecht niet wensen te verlengen kunnen wel het gedenkteken krijgen als zij daar
prijs op stellen. Ook als het gedenkteken van bijzondere historische waarde is voor de gemeente, kan het worden
bewaard en kan het in uitzonderlijke gevallen zelfs een monumentale status krijgen. Gedenktekens worden na het
vervallen van het grafrecht vaak direct verwijderd. Als er verder geen bestemming voor is, wordt het vernietigd op
kosten van de gemeente.

Meer informatie
Op www.hardenberg.nl (kijk onder projecten) staat alle actuele informatie over het ruimingsbeleid, inclusief
kaarten van begraafplaatsen waar graven liggen die voor ruiming in aanmerking komen. Op de website vindt
u ook een overzicht van de veelgestelde vragen. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de afdeling
burgerzaken via het nummer 0523-289375.
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