Toelichting wijzigingen uitvoeringsbesluit grafbedekking algemene begraafplaatsen Albrandswaard
2021 (voorheen nadere regels gemeentelijke begraafplaatsen Albrandswaard)
De wijzigingen in het uitvoeringsbesluit grafbedekking algemene begraafplaatsen Albrandswaard 2021 ten
opzichte van de nadere regels gemeentelijke begraafplaatsen Albrandswaard 2011 zijn in deze toelichting
nader belicht.

Algemeen
De nadere regelgeving was een beknopt document. Veel onderdelen die in dit nieuwe uitvoeringsbesluit
waren opgenomen in de Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen Albrandswaard 2013. Andere
onderdelen worden nu opgenomen in de verordeningen of in een der andere uitvoergingsbesluiten.
Het oude artikel 1 begripsomschrijving is overgegaan naar de verordening algemene begraafplaatsen
Het oude artikel 2 indeling, uitgifte en afmetingen van de graven is overgegaan naar het uitvoeringsbesluit
graven, asbezorging en overige.
Artikel 1 Aanvraag vergunning gedenkteken (voorheen artikel 3 aanvraag vergunning)
De omschrijving van het artikel is aangepast.
- Lid 2 sub a is tekstueel aangepast.
- Lid 3 is toegevoegd. Het vervangen of uitbreiden van een bestaand gedenkteken moet opnieuw
beoordeeld worden of het aan de regels zoals gesteld in het uitvoeringsbesluit voldoet.
- Lid 4 is toegevoegd
- Lid 5 is toegevoegd
Artikel 2 Regels gedenktekens (voorheen artikel 4 gedenktekens)
De omschrijving van het artikel is aangepast.
Het oude artikel 1 is vervallen. E.e.a. is elders ondergebracht.
Lid 1 (voorheen lid 2) is uitgebreid met de mogelijkheid onder voorwaarden, glas toe te passen.
De regelgeving met betrekking tot gedenktekens is gesplitst per begraafplaats.
- Lid 2 sub a en sub b is uitgebreid, meer gespecificeerd en specifiek m.b.t. de maatvoering gemaakt. De
lengte en breedtematen van de gedenktekens zijn vaste maten. Alleen de hoogtemaat (wanneer een
staand gedenkteken is toegestaan) is variabel.
- In sub a.1 is toegevoegd dat afhankelijk van de locatie alleen een liggend gedenkteken van 0.40 x 0,40
m mag worden geplaatst. Dit om in de toekomst bij ingebruikname van een nieuw vak een duidelijk
onderscheid te maken tussen algemene graven en particuliere graven. Ook is er hierin uniformiteit met
begraafplaats Rhoon.
- Lid 2 sub a.6 is gewijzigd. Kindergraven gelegen in de “oude” vakken hebben een afmeting van 1.40 m
lang. Deze graven bieden geen ruimte aan het begaven van kinderen tot 18 jaar.
- Lid 2 sub a 7 is toegevoegd. De nieuw uit te geven kindergraven zullen door het verhogen van de
leeftijd van de kinderen die in kindergraven begraven mogen worden ( tot 18 jaar) zullen een grotere
afmeting hebben dan de graven in het bestaande vak 13.
- Lid 2 sub a.8 is toegevoegd. Er zal locatie worden aangewezen op een der begraafplaatsen voor het
begraven van foetussen. Hier wordt van gemeentewege een gedenkteken op geplaatst waarop/-bij
nabestaanden een naamplaatje kunnen laten plaatsen.
- Lid 2 sub a.9 .is toegevoegd.
- Lid 2 sub a.10 is toegevoegd.
- Lid 2 sub b.1 t/m 9 zijn toegevoegd om de zelfde redenen als hierboven voor sub a is aangegeven.
- Het oude lid 5 is verwijderd. Voor hekwerken en kettingen moet vergunning worden aangevraagd dus
plaatsen gebeurt uitsluitend wanneer vergunning wordt verleend.
- Het nieuwe lid 5 is toegevoegd. Wanneer een graf op naam van de gemeente is geregistreerd teneinde
het onderhoud door de gemeente uit te laten voeren moet plaatsing in overleg met de beheerder
geschieden.
- Lid 6 is toegevoegd. Er zal locatie worden aangewezen op een der begraafplaatsen voor het begraven
van foetussen. Hier wordt van gemeentewege een gedenkteken op geplaatst waarop/-bij nabestaanden
een naamplaatje kunnen laten plaatsen.
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Lid 7 .is toegevoegd.
Lid 8 is toegevoegd. Het aanbrengen van het grafnummer op de zijkant van het gedenkteken is een
goed hulpmiddel voor herkenning van een graf.
Lid 9 is toegevoegd.
Lid 10 is toegevoegd. Het betreft tijdelijke grafmarkeringen ter herkenning van een grafplaats waar nog
geen gedenkteken is geplaatst. Het aantal houders is beperkt.
Lid 11 is toegevoegd
Lid 12 is toegevoegd
Artikel 3 (voorheen artikel 6) voorschriften voor plaatsing gedenkteken
De titel van dit artikel is tekstueel aangepast.
Het artikel is vereenvoudigd.
Lid 2 en lid 3 zijn elders ondergebracht.
Artikel 4 Regels beplanting en voorwerpen (voorheen Artikel 5 “beplanting”)
Lid 1 is toegevoegd
Lid 2 is toegevoegd.
Lid 3 is verwijderd. Hagen vallen onder beplanting en mogen volgens dezelfde voorwaarden
aangebracht worden.
Het nieuwe lid 3 is toegevoegd.
Lid 4 tot met 9 is toegevoegd
Artikel 5 Bijzondere grafbedekking
Dit artikel is toegevoegd. Hiermee wordt de mogelijkheid geboden om op speciale gedeeltes van de
begraafplaatsen kan worden afgeweken van de standaard gedenktekens. Dat kan uiteenlopen van
bijzondere gedenktekensens, bijzonder materiaal gebruik, afwijkende maten.

Artikel 6 Onderhoud grafbedekking door de gemeente
Dit artikel is toegevoegd.
Lid 1 is toegevoegd om de historische waarde van de begraafplaatsen en daarbij behorende
grafbedekking te behouden.
Lid 2 is toegevoegd. Graven die aan de gemeente zijn vervallen en niet tot de lijst historische graven
behoren wordt de grafbeplanting onderhouden, echter het gedenkteken wordt niet hersteld.
Lid 3 is toegevoegd. Voor graven voor onbepaalde tijd, uitgegeven na het in werking treden van de
Verordening Algemene begraafplaatsen 2020 waarvoor de grafrechten zijn overgeschreven op naam
van de Gemeente Albrandswaard om het onderhoud door de gemeente uit te laten voeren worden de
maandelijkse onderhoudswerkzaamheden beschreven.

Artikel 7 Slotbepalingen is aangepast en uitgebreid
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