
 
VEELGESTELDE VRAGEN  
 
Waarom nieuw beleid?  
Allereerst is het goed om te weten dat het nieuwe beleid van toepassing is op graven die 
vanaf 1 maart 2017 worden uitgegeven. Voor de graven die voor 1 maart 2017 zijn 
uitgegeven blijven de oude voorwaarden van kracht, namelijk de beheerverordening van 
1973.  
Het beleid is aangepast om begraven in Urk ook in de toekomst mogelijk en betaalbaar te 
houden. De huidige begraafcapaciteit is beperkt. Zonder aangepast beleid zijn dure 
investeringen nodig voor een nieuwe begraafplaats. Het nieuwe beleid voorkomt dat de 
tarieven moeten stijgen, zodat begraven voor de burger onbetaalbaar wordt.  
Doelstelling is om de beschikbare ruimte van begraafplaats De Vormt optimaal te gebruiken 
met behoud van het huidige onderhoud- en voorzieningenniveau, zonder dat de kosten 
stijgen. Hiermee worden grote tariefstijgingen voorkomen.  
 
Waarom is er niet gekozen om een bijdrage van de burgers te vragen via de 
gemeentelijke heffingen?  
Dit zal het toekomstige tekort aan nieuwe graven niet oplossen en leiden tot de uitbreiding 
van begraafplaats De Vormt.  
De burgers van buiten Urk (Tollebeek) zouden dan overigens niet bijdragen in de kosten van 
de begraafplaatsen, maar wel gebruik maken van de lagere tarieven op Urk. Dit geeft een 
discrepantie met de inwoners van de gemeente Urk.  
 
Wie heeft het initiatief genomen voor het nieuwe beleid?  
De gemeenteraad heeft opdracht gegeven om te onderzoek hoe het begraven in de 
toekomst betaalbaar voor elke burger kan blijven, zonder dat hier vanuit de algemene 
middelen hoeft te worden bijgedragen.  
In januari 2016 zijn 2 informatieavonden georganiseerd, waar bewoners de gelegenheid 
kregen om met ideeën te komen omtrent het beheer en de toekomst van de 
begraafplaatsen.  
Een werkgroep van de gemeente Urk is hier mee aan de slag gegaan. In het hele traject is 
steeds de plaatselijke uitvaartonderneming D.E.L. betrokken.  
Het blijkt dat veel graven niet meer bezocht en onderhouden worden, hierdoor wordt het 
totale aanblik van de begraafplaats slordig en kunnen slecht onderhouden graven zelfs 
gevaar voor bezoekers opleveren. Dus ook vanuit het oogpunt van onderhoud en beheer 
moet er actie worden ondernomen.  
Aangezien de oude verordening uit 1973 nog steeds van kracht was en deze niet meer in lijn 
was met de huidige wet op de lijkbezorging, moest ook vanuit juridisch oogpunt het beleid 
aangepast worden.  
Uiteraard is de door de gemeenteraad ingestelde commissie “begraven” intensief bij het 
proces betrokken.  
 
Wanneer is het nieuwe beleid ingegaan?  
Per 1 maart 2017.  



Welke graven vallen onder het nieuwe beleid?  
Alle nieuwe graven die vanaf 1 maart 2017 zijn/worden uitgegeven.  
 
Onder welk beleid vallen de graven voor die datum?  
Deze vallen onder de voormalige Verordening op het beheer van de Algemene 
begraafplaatsen in de gemeente Urk van 1 oktober 1973, met inbegrip van de wijzigingen 
van 22 november 1973 en 21 april 1983.  
 
Wat verandert er voor deze "oude" graven?  
In principe niets. De graven van voor 1 maart 2017 zijn administratief voor "onbepaalde tijd" 
uitgegeven. Deze graven hoeven niet verlengd te worden. 
 
Wanneer gaat het grafrecht in?  
Het grafrecht gaat in op het moment dat het graf in gebruik wordt genomen bij de eerste 
begrafenis. Bij een familiegraf gaat het grafrecht in na herinrichting van het graf, op het 
moment dat de eerste nieuwe begraving plaats vindt. Het grafrecht wordt verleend voor 30 
jaar.  
 
Wat is een familiegraf?  
Dit is een bestaand graf dat opnieuw wordt heringericht zodat er wederom 2 andere 
overledenen in begraven kunnen worden. De stoffelijke resten blijven verdiept in het graf 
aanwezig. De nieuwe uitgiftetermijn bedraagt 30 jaar met een recht op verlenging. Omdat 
het een bestaand graf betreft is het tarief voor het grafrecht lager dan dat voor een nieuw 
graf.  
 
Wat gebeurt er met een graf waar geen rechthebbende meer van te achterhalen is?  
Bij deze graven wordt gedurende een periode van 1 jaar een bordje geplaatst bij het graf. 
Als na die periode niemand zich gemeld heeft als belanghebbende wordt het monument 
verwijderd en kan dit graf opnieuw uitgegeven worden als een nieuw graf.  
 
Wat gebeurt er met de stoffelijke resten die zich in deze graven bevinden?  
De stoffelijke resten in graven waarvoor geen reservering wordt aangegaan worden tijdens 
de herinrichting van het graf overgeplaatst naar een verzamelkelder op de begraafplaats.  



Is er dan nog wel een gedenkplaats?  
Ja, naast de verzamelkelder komt een monument waar de namen van de overgeplaatste 
overledenen worden bijgeschreven.  
 
Wie betaalt het herinrichten van de graven, het overplaatsen van stoffelijke resten en 
het bijschrijven van de namen op het gedenkmonument?  
Deze kosten komen voor rekening van de gemeente.  
 
Hoe is de burger geïnformeerd?  
https://www.urk.nl/overlijden-en-begraafplaatsen  
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