
 

 

Burgemeester en wethouders van Kollumerland en Nieuwkruisland; 
 
gelet op artikel 19 van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen 2011 
 
besluiten vast te stellen: 
 

Nadere regels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen. 
 

 
Artikel 1. Inleiding. 
 
Dit besluit verstaat onder: 

1. Grafbedekking: gedenkteken en winterharde grafbeplanting; 
2. gedenkteken: voorwerp op het graf voor het aanbrengen van opschriften of 

afbeeldingen; 
3. grafbeplanting: winterharde beplanting welke door de rechthebbende op een graf 

wordt aangebracht; 
4. kindergraf: een graf voor het begraven (of bijzetten van een urn) van een stoffelijk 

overschot van een kind, dat de leeftijd van twaalf jaar nog niet heeft bereikt of dat 
doodgeboren is. 

 
Artikel 2. Voorwaarden grafbedekking. 
 
De grafbedekking dient aan de volgende voorwaarden te voldoen: 
 

1. de maximale hoogte van het gedenkteken bedraagt niet meer dan 150 cm 
(kindergraven 100 cm) boven het maaiveld; 

2. het gedenkteken wordt loodrecht aangebracht; 
3. de grafbedekking wordt van een deugdelijke fundering voorzien; 
4. het gedenkteken en de bedekking overschrijden de volgende afmetingen niet: 

 
enkel graf: gedenkteken: hoogte max 150 cm, breedte max. 80 cm, 

    bedekking: breedte max. 100 cm, lengte max. 200 cm; 
 

dubbel graf: gedenkteken: hoogte max. 150 cm, breedte max. 160 cm, 
    bedekking: breedte max. 200 cm, lengte max. 200 cm; 
 

kindergraf: gedenkteken: hoogte max. 100 cm, breedte max. 40 cm, 
    bedekking: breedte max. 80 cm, lengte max. 200 cm; 
 

urnengraf: gedenkteken van max. 50 X 50 cm; 
 

5. er worden geen houten of metalen hekjes om het graf aangebracht; 
6. de rechthebbende houdt het gedenkteken/de bedekking in een behoorlijke staat 

en herstelt deze zonodig; 
7. op het gedenkteken en de bedekking worden geen kwetsende teksten of tekens 

aangebracht; 
8. bij een dubbel graf wordt bij een volgende begraving een eventuele bedekking 

door de nabestaanden tijdig en voor eigen rekening verwijderd; 
9. de grafbedekking reikt niet hoger dan 150 cm boven het maaiveld waarbij het 

doorzicht niet wordt belemmerd. 
 
 
 
 



 

 

Artikel 3. Aanvraag ontheffing. 
 

1. Bij de aanvraag om een ontheffing zoals bedoeld in artikel 18, derde lid, van de 
Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen 2011 behoort een werktekening 
te worden ingediend. 

2. Op deze werktekening dienen tenminste voor te komen: 
a. een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en 

lengtematen; 
b. de soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal; 
c. de vermelding of de letters ingehakt, opgehakt of van metaal zijn; 
d. de woordindeling van het opschrift en de plaats van de figuratie(s); 
e. het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het 

gedenkteken daarop. 
3. Op een aanvraag om ontheffing wordt binnen vier weken beslist. 
4. Het college kan zijn beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen. 

 
Artikel 4. Gedenkteken. 
 

1. Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals 
natuursteen, metaal, keramiek, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde 
houtsoort. 

2. De onderdelen moeten vast aan het gedenkteken zijn verbonden. 
 
Artikel 5. Losse bloemen en planten. 
 

1. Op een graf kunnen potplanten en bloemen in vazen worden geplaatst. Het is 
toegestaan op een graf losse bloemen te leggen. Op een graf mogen eenjarige 
gewassen worden geplant. 

2. De in het eerste lid bedoelde bloemen en planten mogen niet hoger reiken dan 
150 cm boven het maaiveld waarbij het doorzicht niet mag worden belemmerd. 

 
Artikel 6. Winterharde gewassen. 
 

1. De winterharde gewassen die op de graven worden geplant mogen bij volle 
wasdom de voor het graf beschikbare oppervlakte niet overschrijden of moeten 
door besnoeiing binnen de oppervlakte kunnen worden gehouden. 

2. De winterharde gewassen mogen niet hoger reiken dan 150 cm boven het 
maaiveld waarbij het doorzicht niet mag worden belemmerd. 

 
Artikel 7. Slotbepaling. 
 

1. De nadere regels treden in werking op 20 september 2012. 
2. Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: Regels grafbedekkingen. 

 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van burgemeester en wethouders van 
Kollumerland en Nieuwkruisland op 28 augustus 2012. 
 
 
De secretaris,       De voorzitter, 


