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RAADSINFORMATIEBRIEF 

 
Geachte gemeenteraad, 
 
In juni zal er op de algemene begraafplaats Poortugaal een ruiming gaan plaatsvinden 
van ca. 245 algemene graven. Deze ruiming vindt plaats omdat de wettelijke 
graftermijn verlopen is. In deze memo willen we u informeren over deze 
werkzaamheden, waarom ze uitgevoerd worden, hoe ze uitgevoerd worden en hoe de 
communicatie verloopt en verlopen is.   
 
Algemene graven 
Op de begraafplaats wordt onderscheid gemaakt in algemene en particuliere graven. 
Particuliere graven worden uitgegeven voor 25 jaar waarna de rechthebbenden van 
het graf kunnen beslissen de termijn te verlengen. De nabestaande(n) wordt als het 
ware pachter van een stukje begraafplaats en kan binnen de regels bepalen wat er 
gebeurt met het graf.  
 
Algemene graven worden voor 10 jaar uitgeven. Belangrijk hierbij is dat de graftermijn 
niet verlengd kan worden, de gemeente rechthebbende blijft van het graf en er na de 
wettelijke grafrusttermijn altijd geruimd wordt. Daarom wordt er bij algemene graven 
altijd over belanghebbenden gesproken. Meestal is dit de persoon in de familie die de 
begrafenis heeft geregeld en daarmee aanspreekpunt is voor de gemeente. 
 
Waarom ruimen 
De ruiming betreft alleen algemene graven waarvan de wettelijk grafrusttermijn van 10 
jaar ruimschoots verlopen is. Alle te ruimen graven liggen er 13 jaar en langer waarbij 
de gemeente nog steeds verantwoordelijk is voor het onderhoud. De 
belanghebbenden (nabestaanden) hebben het onderhoud voor de graven afgekocht 
voor de periode van 10 jaar. De gemeente krijgt na 10 jaar voor deze graven geen 
inkomsten meer maar heeft nog wel de kosten voor het onderhoud. Wordt er niet 
geruimd dan stijgen de onderhoudskosten en als gevolg hiervan de begrafenistarieven 
om kostendekkend te blijven. Na verloop van tijd kan daarnaast ruimtegebrek ontstaan 
waardoor begraven niet meer mogelijk is. 
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Zorgvuldige communicatie 
Als gemeente zijn we verplicht om tenminste 6 en maximaal 12 maanden vóór 
aanvang van de ruiming dit schriftelijk te communiceren. Alle belanghebbenden, 
waarvan het adres bekend is, zijn daarom schriftelijk op de hoogte gesteld van de 
voorgenomen ruiming. Binnen de gemeente is gekozen om 12 maanden van te 
voren te starten met aanschrijven van belanghebbenden. In mei/juni 2013 zijn alle 
belanghebbenden die bekend waren aangeschreven.  
 
Naast aanschrijven zijn de volgende middelen ingezet om de ruiming zo breed 
mogelijk kenbaar te maken bij de belanghebbenden:  
 

 1-malig een publicatie in een landelijk dagblad (12 mnd. vóór ruiming) 
 3 x een publicatie in De Schakel, inclusief publicatie in de lokale krant van 

Hoogvliet en het kerkblad (12 mnd. vóór ruiming, 6 mnd. vóór ruiming en 4 
weken vóór ruiming) 

 Aankondiging op de website van de gemeente en op de publicatieborden van 
de begraafplaats (12 mnd. vóór ruiming) 

 Aankondigingsborden geplaatst op de begraafplaats bij de vakken die geruimd 
worden (12 mnd. vóór ruiming) 

 Bordjes geplaats bij de graven waarvan niet te achterhalen is wie de 
belanghebbenden zijn (12 mnd. vóór ruiming)    

 Voor aanvang van de werkzaamheden wordt nog een bericht in de lokale krant 
en op de website geplaatst 

 
Wat communiceren we naar belanghebbenden 
In de brief die verstuurd is aan de belanghebbenden zijn de volgende punten 
behandeld: 
 

 Waarom, welke graven en wanneer er geruimd wordt 
 Dat de stoffelijke overschotten na ruiming, met respect in een verzamelgraf 

worden begraven; 
 Dat op dit verzamelgraf een monument wordt geplaatst, 
 Dat nabestaanden de grafsteen in overleg kunnen ophalen; 
 Dat de mogelijkheid bestaat het stoffelijke overschot te laten herbegraven in 

een particulier graf of te laten cremeren en wat de kosten hiervan zijn. 
 
Uitvoering 
De gehele ruiming zal afgeschermd van het publiek plaatsvinden. Om de te ruimen 
graven worden bouwhekken geplaatst afgeschermd met 2 meter hoog ondoorzichtig 
doek of folie. Om vervolgens met het grootst mogelijk respect te werk te gaan zal elk 
graf individueel geruimd gaan worden. Het stoffelijk overschot zal na het opgraven in 
een ruimingsdoos/zak worden geplaatst en individueel worden bijgezet in een 
verzamelgraf. Op de locatie van het verzamelgraf zal een monument geplaatst worden 
zodat nabestaanden altijd een plek hebben om naar toe te gaan. 
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De rest van de begraafplaats zal gedurende de ruiming gewoon open blijven voor 
bezoekers zodat de overlast van het werk beperkt blijft. Van de aannemer worden 
professionele, respectvolle en zorgvuldige gedragingen geëist, zoals bijv. het werken 
binnen bepaalde werktijden, geen onnodig geluidsoverlast (radio’s en luid praten) en 
passende kleding. Voor een begrafenis zal het werk volledig worden stil gelegd zodat 
deze in alle rust kan plaats vinden. Op de begraafplaats zullen verder op verschillende 
plekken informatieborden hangen met contactgegevens van de projectleider en 
toezichthouder. Deze zullen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bereikbaar 
zijn voor vragen.  
 
Startdatum en uitvoeringsduur 
De werkzaamheden zullen starten op dinsdag 10 juni en zullen naar verwachting 4 tot 
6 weken in beslag nemen. Na afloop zal alles netjes ingericht worden opgeleverd. 
Nadat de ruiming volledig afgerond is wordt een brief gestuurd naar de bij ons bekend 
zijnde belanghebbenden. Hierin wordt aangegeven dat de werkzaamheden zijn 
afgerond en vindt men informatie over de ligging van het verzamelgraf. 
    
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 

 
 
  


