Uitvoeringsbesluit graven, asbezorging en overige
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Albrandswaard,
gelet op artikel 11 tweede lid en artikel 13
van de ‘Verordening Algemene Begraafplaatsen Albrandswaard 2021’, besluiten vast te stellen de
volgende
nadere regels voor de graven, asbezorging en overige.
Artikel 1

Openstelling begraafplaats

De begraafplaats is voor een ieder dagelijks toegankelijk van 09.00 uur tot zonsondergang.
Artikel 2

Onderverdeling particuliere graven

1. Op de begraafplaats kan worden uitgegeven:
op beide begraafplaatsen:
a. particulier graf voor 20 jaren;
b. particuliere grafkelder voor 20 jaren;
c. particulier graf voor onbepaalde tijd;
d. particulier grafkelder voor onbepaalde tijd;
e. particulier kindergraf;
f. particulier foetusgraf;
g. particulier urnengraf;
i. particuliere urnennis.
2. Met betrekking tot de particuliere graven voor 20 jaren en voor onbepaalde tijd zijn de
volgende regels vastgesteld:
Voor begraafplaats Rhoon:
a. in een particulier graf, zijnde een grafkelder, kunnen maximaal twee lijken worden
begraven;
b. er kunnen maximaal vier asbussen in het graf worden bijgezet;
c. er kunnen twee asbussen met urn op het graf worden geplaatst;
d. in een periode van 12 maanden is één asverstrooiing mogelijk;
e. de afmetingen van een particulier graf zijn 100 x 200 cm;
f. bij een dubbel particulier graf gelden dezelfde regels als de regels met betrekking tot een
enkel particulier graf, alleen dan alle aantallen vermenigvuldigd met twee.
Voor begraafplaats Poortugaal:
g. in een particulier graf voor 20 jaren en voor onbepaalde tijd kunnen maximaal twee
stoffelijke overschotten, waaronder maximaal één lijk worden begraven;
h. de afmetingen van een particulier graf zijn 100 x 200 cm;
i. bij een dubbel particulier graf gelden dezelfde regels als de regels met betrekking tot een
enkel particulier graf, alleen dan alle aantallen vermenigvuldigd met twee.
3. Met betrekking tot particuliere kindergraven zijn de volgende regels vastgesteld:
Voor begraafplaats Rhoon:
a in een particulier kindergraf kunnen maximaal twee lijken begraven worden;
b. er kan maximaal één asbus in het graf worden bijgezet;
c. er kan één asbus op het graf geplaatst worden;
d. in een periode van 12 maanden is één asverstrooiing mogelijk;
e. de afmetingen van een particulier kindergraf zijn 100 x 200 cm.
Voor begraafplaats Poortugaal:
f. in een particulier kindergraf kan maximaal één stoffelijk overschot begraven worden;

g.
h.
i.
j.

er kan maximaal één asbus in het graf worden bijgezet;
er kan één asbus op het graf geplaatst worden;
in een periode van 12 maanden is één asverstrooiing mogelijk;
de afmetingen van een particulier kindergraf zijn afhankelijk van de locatie 100 x 150 cm of
100 x 200 cm.
4. Met betrekking tot particuliere foetusgraven zijn de volgende regels vastgesteld:
a. in een particulier foetusgraf kan maximaal één lijk van een foetus worden begraven;
b. in een particulier foetusgraf mag geen asbus worden bijgezet in of op het graf;
c. in een particulier foetusgraf mag geen as worden verstrooid;
d. de afmetingen van een particulier foetusgraf zijn niet bepaald.
5. Met betrekking tot particuliere urnenplaatsen zijn de volgende regels vastgesteld:
a. in een particuliere urnenplaats kunnen maximaal twee asbussen met of zonder urnen voor
de tijd van 10 of 20 jaar worden bijgezet of op het graf worden geplaatst in een urn;
b. in een particuliere urnenplaats kan een kelder worden aangebracht;
c. in een particuliere urnenkelder welke door de gemeente Albrandswaard is aangebracht is
het plaatsen van urnen op het graf niet toegestaan;
d. bij een particuliere urnenplaats kan de rechthebbende zelf een plaats uitkiezen in het
daarvoor bestemde gedeelte.
6. Met betrekking tot de particuliere urnennissen zijn de volgende regels vastgesteld:
a. in een particuliere urnennis kunnen twee asbussen met of zonder urn worden geplaatst;
b. indien een asbus zonder urn wordt geplaatst, is het aanbrengen van een afdekplaat
verplicht;
c. indien een asbus met urn wordt geplaatst, is het aanbrengen van een afdekplaat niet
verplicht;
d. bij een particuliere urnennis kan de rechthebbende zelf een plaats in het columbarium
uitzoeken.
7. Met betrekking tot de grafkelders zijn de volgende regels vastgesteld:
Voor begraafplaats Rhoon:
a. grafkelders worden uitsluitend geplaatst door de gemeente Albrandswaard;
b. voor een enkele grafkelder gelden dezelfde regels als de regels met betrekking tot een
particulier graf;
d. In een grafkelder mogen maximaal twee lijken worden begraven;
e. de afmetingen van een grafkelder zijn 244 x105 cm;
f. voor een dubbele grafkelder gelden dezelfde regels als de regels met betrekking tot een
particuliere enkele grafkelder, alleen dan alle aantallen vermenigvuldigd met twee;
g. een dubbele grafkelder bestaat uit twee grafkelders naast elkaar.
Voor begraafplaats Poortugaal:
h. voor een enkele grafkelder gelden dezelfde regels als de regels met betrekking tot een
particulier graf;
i. voor een dubbele grafkelder gelden dezelfde regels als de regels met betrekking tot een
particuliere enkele grafkelder, alleen dan alle aantallen vermenigvuldigd met twee;
j. een dubbele grafkelder bestaat uit twee grafkelders naast elkaar.
Artikel 3

Onderverdeling algemene graven

1. Op de begraafplaats kunnen algemene graven worden uitgegeven.
2. Met betrekking tot de algemene graven zijn de volgende regels vastgesteld:
Voor begraafplaats Rhoon:
a. in een algemene grafkelder kunnen maximaal twee lijken worden begraven;
b. de afmeting van een algemeen graf is 100 x 200 cm;
c. een algemeen graf wordt uitgegeven voor een tijd van 15 jaar;
d. bij de tweede teraardebestelling in een algemeen graf wordt geen rekening gehouden met
familiebanden.

Voor begraafplaats Poortugaal:
a. in een algemeen graf kan maximaal één lijk begraven worden;
b. de afmeting van een algemeen graf is 100 x 200 cm;
c. een algemeen graf wordt uitgegeven voor een tijd van 15 jaar;.
Artikel 4

Gedeeltes specifieke doelgroepen

Op de begraafplaatsen is een gedeelte voor het begraven van kinderen en foetussen. Ook is er op
begraafplaats Poortugaal een gedeelte waar uitsluitend dubbele graven worden uitgegeven.
Artikel 5
Schudden van graven
Op begraafplaats Poortugaal worden geen graven geschud gelegen in de vakken zoals
aangegeven op de bijbehorende situatietekening bijlage 1 . Op begraafplaats Rhoon worden geen
graven geschud gelegen in de vakken zoals aangegeven op de bijbehorende situatietekening
bijlage 2
Artikel 6

Slotbepalingen

1. Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op de dag na bekendmaking daarvan
2. Dit uitvoeringsbesluit kan worden aangehaald als: Uitvoeringsbesluit graven, asbezorging en
overige.
3. De “nadere regels gemeentelijke begraafplaatsen Albrandswaard 2011” worden ingetrokken.
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