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Toelichting wijzigingen Verordening Algemene Begraafplaatsen Ridderkerk  
 
 
De wijzigingen in de Verordening Algemene Begraafplaatsen Ridderkerk 2006 ten opzichte van de 
Algemene Begraafplaatsen Ridderkerk 2004 zijn in deze toelichting nader belicht.  

 
 
Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
De begrippen ‘algemene urnennis’ en ‘algemeen urnengraf’ zijn vervallen. 
Deze begrippen zijn afgeleid van het algemeen graf waarin twee overledenen worden begraven. Deze 
overledenen hebben geen familieband met elkaar en hun nabestaanden ‘delen’ als het ware de kosten 
voor het algemene graf.  
In het geval van een algemeen urnengraf en een algemene urnennis wordt echter geen as van twee 
verschillende overledenen in het graf of in de nis geplaatst. De ruimte wordt slechts voor één persoon ter 
beschikking gesteld.  
De kosten kunnen dus ook niet worden ‘gedeeld’, zodat de nabestaanden van deze ene persoon dezelfde 
kosten zouden moeten betalen als de rechthebbenden van eigen urnengraven of nissen.  
Het ligt daarom niet voor de hand om algemene urnennissen en algemene urnengraven te blijven uitgeven. 
Naast een eigen urnengraf en een eigen urnennis heeft men de mogelijkheid om de as te verstrooien op de 
verstrooiingsplaats.  
 
Het begrip ‘vervallen graf’ is aangepast.  
Een vervallen graf is een graf waarvan de gemeente rechthebbende is. Dit wil niet automatisch zeggen dat 
dit graf wordt geruimd, zoals de oude formulering deed vermoeden. Dit heeft tot gevolg dat ook artikel 15 
lid 3 tekstueel is aangepast.  
 
Artikel 4 Ordemaatregelen 
Lid 2, 8 en 9 zijn aangepast. 
Omdat de openingstijden bij de laatste vaststelling van de verordening zijn verruimd tot zonsondergang, is 
het in verband met de praktische uitvoerbaarheid noodzakelijk in lid 2 de tijd van 8.00 tot 16.00 te noemen.  
Ook de leden 8 en 9 zijn aangepast zodat de uitvoering hiervan in de praktijk beter en eenduidiger kan 
plaatsvinden.  
 
Artikel 19 Overschrijving van verleende rechten 
Lid 4 is verplaatst.  
De inhoud uit dit lid komt aan de orde in het nieuwe artikel 21 lid 1.  
 
Artikel 21 Vervallen graven 
Nieuw artikel.  
Als een graf aan de gemeente is vervallen (bijvoorbeeld omdat de nabestaanden zijn vergeten het graf 
over te schrijven of te verlengen), is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk het graf weer op naam van 
een nieuwe rechthebbende te stellen. Indien dit gebeurt worden de grafrechten voor 10 jaar verleend, met 
de mogelijkheid telkens te verlengen met 10 jaar.  
Er wordt in 2006/2007 een zoekactie gestart om beoogde rechthebbenden voor de vervallen graven te 
vinden. In het voorstel wordt meer informatie over de zoekactie gegeven.  
 
Artikel 28 Onderhoud door de gemeente (in Verordening 2004 was dit artikel 27) 
Lid 2 is toegevoegd.  
Door toevoeging van dit lid is het mogelijk in een uitvoeringsbesluit nadere regels vast te stellen over het 
onderhoud dat de gemeente uitvoert aan de vervallen graven. Dit is met name van belang voor 
begraafplaats Rusthof, waar het gewenst is het karakteristieke beeld te handhaven.  
 
Artikel 30 Schudden van graven (in Verordening 2004 was dit artikel 29) 
Lid 1 is aangepast.  
Afhankelijk van de lokale situatie is het niet altijd mogelijk om weer  twee overledenen te begraven. Met 
name op begraafplaats Rusthof is het vanwege de hoge grondwaterstand alleen mogelijk te schudden ‘tot 
één diep’. Daarom is gesteld: Na het schudden is er, afhankelijk van de lokale situatie, weer ruimte om één 
of twee overledenen te begraven.   
 


