Uitvoeringsbesluit graven, asbezorgen, asverstrooien en
grafbedekkingen 2015
Burgemeester en wethouders van Wijdemeren;
Gelet op artikel 15, tweede lid en artikel 19 eerste lid van de Beheerverordening
gemeentelijke begraafplaatsen 2015;
Besluiten vast te stellen de volgende
Nadere regels voor graven, asbezorgen, asverstrooien en grafbedekking 2015
Artikel 1
Indeling, afmeting en uitgiftetermijn der graven en de bezorging van as in graven
1.
De algemene graven worden onderverdeeld in:
a. graven van tenminste 2.00 x 0.90 meter waarin ruimte wordt geboden en
gelegenheid wordt gegeven om ten hoogste 2 stoffelijke overschotten te begraven
op de begraafplaatsen van Loosdrecht, Ankeveen, Kortenhoef en Nederhorst den
Berg voor de tijd van 10 jaren;
b. graven van tenminste 2.00 x 0.90 meter waarin ruimte wordt geboden en
gelegenheid wordt gegeven om ten hoogste 3 stoffelijke overschotten te begraven
op de begraafplaats van ’s-Graveland voor de tijd van 10 jaren;
c. urnengraven van tenminste 2.00 x 0.90 meter, waarin ruimte wordt geboden en
gelegenheid wordt gegeven tot het bijzetten van ten hoogste 6 asbussen met of
zonder urnen, voor de tijd van 10 jaren;
d. urnengraven van 1.00 x 1.00 meter, waarin ruimte wordt geboden en gelegenheid
wordt gegeven tot het bijzetten van ten hoogste 3 asbussen met of zonder urnen,
voor de tijd van 10 jaren.
2. De particuliere graven worden onderverdeeld in:
a. graven op de begraafplaats van ’s-Graveland van tenminste 2.00 x 0.90 meter,
uitgegeven voor, behoudens verlenging, de tijd van 20 of 30 jaren, bestemd voor het
begraven en/of verstrooien van de as van:
1. Per laag 1 stoffelijk overschot met een maximum van 3 lagen;
2. Per laag 1 stoffelijk overschot en daarnaast het bijzetten van 2 asbussen per
laag;
3. Per laag 1 stoffelijk overschot met een maximum van 2 lagen en 1 laag voor
het bijzetten van 2 asbussen.
b. graven op de begraafplaats van ’s-Graveland van tenminste 2.00 x 1.00 meter,
uitgegeven voor, behoudens verlenging, de tijd van 20 of 30 jaren, bestemd voor het
begraven en/of verstrooien van de as van:
4. Per laag 1 stoffelijk overschot met een maximum van 3 lagen;
5. Per laag 1 stoffelijk overschot en daarnaast het bijzetten van 2 asbussen per
laag;
c. Per laag 1 stoffelijk overschot met een maximum van 2 lagen en 1 laag voor het
bijzetten van 2 asbussen
d. graven op de begraafplaatsen van Loosdrecht, Ankeveen, Kortenhoef en Nederhorst
den Berg van tenminste 2.00 x 0.90 meter, uitgegeven voor, behoudens verlenging,
de tijd van 20 of 30 jaren, bestemd voor het begraven en/of verstrooien van de as
van:
1. Per laag 1 stoffelijk overschot met een maximum van 2 lagen;
2. Per laag 1 stoffelijk overschot en daarnaast het bijzetten van 2 asbussen in de
navolgende laag.

e. graven op de begraafplaatsen van Loosdrecht (oude gedeelte) en Nederhorst den
Berg van tenminste 2.00 x 1.00 meter, uitgegeven voor, behoudens verlenging, de
tijd van 20 of 30 jaren, bestemd voor het begraven en/of verstrooien van de as van:
1. Per laag 1 stoffelijk overschot met een maximum van 2 lagen;
2. Per laag 1 stoffelijk overschot en daarnaast het bijzetten van 2 asbussen in de
navolgende laag.
f. graven op de begraafplaatsen van Loosdrecht (nieuwe gedeelte) van tenminste 1,90
x 0,90 meter, uitgegeven voor, behoudens verlenging, de tijd van 20 of 30 jaren,
bestemd voor het begraven en/of verstrooien van de as van:
1. Per laag 1 stoffelijk overschot met een maximum van 2 lagen;
2. Per laag 1 stoffelijk overschot en daarnaast het bijzetten van 2 asbussen in de
navolgende laag.
g. urnengraven van 1,00 x 1,00 waarin, behoudens verlenging, voor de tijd van 20 of 30
jaren, gelegenheid wordt geboden tot het bijzetten en/of verstrooien van de as van
ten hoogste 3 asbussen met of zonder urnen;
h. urnengraven op de begraafplaats te Loosdrecht van 0,90 x 0,90 waarin, behoudens
verlenging, voor de tijd van 20 of 30 jaren, gelegenheid wordt geboden tot het
bijzetten en/of verstrooien van de as van ten hoogste 3 asbussen met of zonder
urnen;
i. urnengraven waarin de gelegenheid wordt geboden tot het bijzetten van as,
uitsluitend in een biologisch afbreekbare urn, op een daarvoor aangewezen plaats;
j. urnengraven van 2.00 x 0.90 meter, waarin, behoudens verlenging, voor de tijd van
20 of 30 jaren, gelegenheid wordt geboden tot het bijzetten van ten hoogste 6
asbussen met of zonder urnen;
k. Kindergraven van 1.50 x 0.90 meter, waarin voor de tijd van 20 of 30 jaren,
behoudens verlenging, gelegenheid wordt geboden tot het begraven van de
stoffelijke overschotten en/of het bijzetten van de asbussen met of zonder urnen van
ten hoogste 3 stoffelijk overschotten beneden de leeftijd van 12 jaren;
Artikel 2
De bezorging van as in urnen
1. De particuliere urnennissen waarin, behoudens verlenging, voor de tijd van 20 of 30 jaren
gelegenheid wordt geboden tot het bijzetten van ten hoogste 3 asbussen met of zonder
urn;
2. De algemene urnennissen, waarin voor de tijd van 10 jaren gelegenheid wordt geboden
tot het bijzetten van ten hoogste 3 asbussen met of zonder urn.
3. De bezorging van as in uitsluitend biologisch afbreekbare urnen, welke bijgezet kunnen
op een daarvoor aangewezen gedeelte van de begraafplaats. Deze as is niet meer
opvraagbaar.
Artikel 3
Het verstrooien van as
Het verstrooien van as is alleen toegestaan, op het bij apart besluit als verstrooiingsplaats
aangewezen gedeelte van de begraafplaatsen. Deze as is niet meer opvraagbaar. Op de
strooivelden mogen geen markeringstekens of beplanting worden aangebracht.
Nadere regels voor grafbedekking op de gemeentelijke begraafplaatsen.
Artikel 4
Aanvraag vergunning grafmonument
Bij de schriftelijke aanvraag voor vergunning als bedoelt in artikel 15 van de
beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen Wijdemeren 2015, behoort een
werktekening van het monument te worden overlegd waarop tenminste dienen voor te
komen:
1. een boven, voor- en zijaanzicht met alle hoogte, breedte, dikte en lengtematen,
evenals een opgave van het gewicht;
2. de soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal;
3. de vermelding of de letters etc. ingehakt, opgehakt of van metaal zijn;

4. de woordindeling van het opschrift en de plaats van figuratie(s);
5. het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken
daarop;
6. de vermelding en plaats van het grafnummer.
Artikel 5
Grafmonument
1. Voor alle monumenten, ook daaronder begrepen het vaste funderingsraam, mogen
alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, metaal, keramiek,
beton, duurzame kunststoffen, verhard glas of een verduurzaamde houtsoort (FSC
keurmerk);
2. De lengte en de breedte van het monument mogen die van het graf niet overschrijden,
de hoogte ervan mag maximaal 1.00 m bedragen;
3. De fundatie dient een vast raam te zijn, deze dient op hoogte en afschot (1 cm/m) te
worden gesteld. Peil is daarbij het hoogste punt van het maaiveld in de directe
omgeving. De voorband ligt altijd boven het pad;
4. Graf(vak)nummer dient duurzaam en zichtbaar te worden aangebracht in het
monument met ingehakte of gegraveerde cijfers. De hoogte van het nummer moet
minimaal 2 cm. zijn met een diepte van minimaal 3 mm;
a. rechtsonder in het staand monument, 10 cm boven het maaiveld:
b. indien het monument is omgeven door banden, rechts in de bovenzijde van de
voorband;
c. in staande monumenten zonder voetstuk, rechtsonder 10 cm boven het maaiveld;
d. in staande stenen met voetstuk, rechts in de bovenzijde van het voetstuk;
e. bij gebruik van andere materialen dan steen, een duurzame en goed leesbare
vermelding van het graf(vak)nummer in het gezichtsveld, aan het monument.
5. Bij bestaande monumenten moet bij aanvulling van het opschrift het grafnummer
geplaatst worden.
6. De grafvakken A, B, C D, DI, D3, E en G op begraafplaats Berestein zijn aangewezen
als historisch. Monumenten die vervangen of nieuw geplaatst worden, dienen dit
historische karakter niet te verstoren, dit ter beoordeling van de beheerder.
Artikel 6
Aanvulling monument urnengraf
1. De lengte en de breedte van het monument mogen die van het graf niet
overschrijden, de hoogte ervan mag maximaal 0,50 m bedragen;
2. Eigen beplanting is toegestaan tot een maximale hoogte van 0,50 m;
3. Eigen beplanting is niet toegestaan bij de ecologische urnengraven in het
bosgedeelte van begraafplaats Berestein.
Artikel 7
Monument urnennis
1. Gedenksteen van minimaal 20 mm dikte, aansluitend passend in de nis;
2. Een sierurn is toegestaan binnen de ruimte van de nis;
3. Het plaatsen van eigen beplanting is niet toegestaan buiten de nis;
4. In de nis zijn alle losse bloemen, ornamenten etc. toegestaan met uitzondering van
glazen en/of brandende voorwerpen;
5. Losse ornamenten buiten de nis zijn niet toegestaan;
6. Steekvazen aan de gedenksteen bevestigd zijn toegestaan.
Artikel 8
Grafmonument algemeen graf
In een grafmonument van een algemeen graf kan, per daarin begravene of bijgezette asbus
of urn, worden voorzien door een liggende steen, vlakliggend of onder een hoek van 20
graden,van 50 cm bij 60 cm en een dikte van 5 cm waarin het nummer/letter van het grafvak
en het graf duurzaam is aangebracht.

Artikel 9
Herdenkingsmonument strooiveld
Op de herdenkingmonumenten van de strooivelden is de mogelijkheid een
herdenkingsplaatje te bevestigen.
Artikel 9
Grafbedekking
1. Bomen, heesters en coniferen zijn niet toegestaan.
2. Het wortelgestel van gewassen dan wel het door gewassen te ontwikkelen
wortelgestel mag bovendien geen wegdrukkende en/of omhoogdrukkende krachten
uitoefenen of gaan uitoefenen op het op het graf geplaatste gedenkteken.
3. Evenmin mag het wortelgestel van gewassen een belemmering vormen of gaan
vormen voor de opening van het graf zodat er begraving in kan plaatsvinden.
4. Het is verboden grind, tegels, beplanting en dergelijke buiten de vastgestelde
oppervlaktemaat van het graf te plaatsen.
5. Het is niet toegestaan om buiten het graf voorwerpen te plaatsen;
6. Kapotte en niet onderhouden vazen en bloembakken worden verwijderd.
7. Beplantingen die op graven staan mogen bij volle wasdom de voor het graf
beschikbare oppervlakte niet overschrijden. Zij moeten door snoeien binnen die
oppervlakte gehouden. Tevens mag de beplanting op de graven niet hoger worden
dan 1 meter.
Artikel 11
Losse bloemen en planten, ornamenten
1. Op een graf mogen potplanten en bloemen in duurzame, winterharde vazen/potten
worden geplaatst.
2. Deze potten mogen niet van glas of aardewerk zijn;
3. Het is toegestaan op een graf losse bloemen te leggen;
4. Op een graf mogen eenjarige gewassen worden geplant;
5. Het is toegestaan bij de herdenkingsmonumenten losse bloemen te leggen.
Artikel 12
Slotbepalingen
1. Deze nadere regels treden in werking op 21 juli 2015;
2. Zij kunnen worden aangehaald als: Uitvoeringsbesluit graven, asbezorgen,
asverstrooien en grafbedekkingen 2015;
3. Het Uitvoeringsbesluit graven, asbezorgen en asverstrooien en grafbedekkingen
2013 wordt ingetrokken.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 21 juli 2015
de secretaris

de burgemeester

drs. J. Visser

drs. M.E. Smit

