Uitvoeringsbesluit Beheerverordening gemeentelijke
gemeentelijke
begraafplaatsen Utrecht 2012
Burgemeester en wethouders van Utrecht;
gelet op de Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen Utrecht 2012.
besluiten vast te stellen: het Uitvoeringsbesluit Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen
Utrecht 2012.
De in dit besluit genoemde artikel verwijzen naar de Beheersverordening Gemeentelijke
Begraafplaatsen 2012.
Bij Artikel 3. Openingstijden begraafplaatsen.
De begraafplaatsen zijn geopend van 8.00 uur tot 20.00 uur gedurende de zomertijd
8.00 uur tot 17.00 uur gedurende de wintertijd.
De administratie van de begraafplaatsen is bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot
13.00 uur en op afspraak.
Bij Artikel 10. Tijden van begraven en asbezorging
De begraafplaatsen zijn voor begraven en asbezorging geopend op maandag t/m vrijdag van 8.00 uur
tot 14.00 uur. Buiten deze tijden alleen in overleg met de beheerder en op basis van een toeslag.
Bij Artikel 11,
11, 12 en 14.
14. Indeling graven en asbezorging
a. Particuliere graven:
Afmeting van de graven is 2.20 bij 1.00 meter.
Uitgifte termijn minimaal 10 jaar, met mogelijkheid tot verlengen.
Twee begraafdiepten.
Bijplaatsen van asbussen, dan wel het verstrooien van as is mogelijk.
De bovengrondse gedenkplaats is maximaal 1.80 x 0.90 meter.
b. Particuliere kindergraven:
Afmeting van de graven is maximaal 1.50 x 0.60 meter.
Uitgifte termijn minimaal 10 jaar, met mogelijkheid tot verlengen.
De bovengrondse gedenkplaats is maximaal 1.50 x 0.60 meter.
c. Particuliere Asbestemmingen:
Diverse mogelijkheden in graven en in nissen.
Per graf is ruimte voor een af te spreken aantal urnen.
Verstrooien is mogelijk.
d. Particuliere graven op het monumentale gedeelte:
Uitgifte termijn minimaal 10 jaar.
Twee begraafdiepten, eventueel drie als dit mogelijk is.
Bijplaatsen van asbussen, dan wel het verstrooien van as is mogelijk.
De bovengrondse gedenkplaats in overleg met de beheerder.
Hierbij gaat het om de volgende vakken:
Op Soestbergen : 1, 5, 7, 8, 9, 10, 11 en oud vak 12 (grafnummers 1-218) en de grafheuvel.
Op Kovelswade : vak 22 tot grafnummer 528, vak 23 en vak 24.
e. Algemene graven:
Afmeting van de graven is 2.20 x 1.00 meter.
Uitgifte termijn 10 jaar.
Per graf vinden twee begravingen plaats.
Er zijn twee bovengrondse gedenkplaatsen, ieder is maximaal 1.00 x 1.00 meter.
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f. Algemene kindergraven:
Afmeting van de graven is maximaal 1.50 x 0.60 meter.
Uitgifte termijn is 10 jaar.
Per graf vinden twee begravingen plaats.
Er zijn twee bovengrondse gedenkplaatsen, ieder is maximaal 0,75 x 0,60 meter.
g. “Foetus-bestemming”:
Voor het begraven van een menselijke foetus na een zwangerschap van minder dan 24 weken.
Er is geen terugkomplek.
Op de gehele begraafplaats kan as verstrooid worden. De plaats wordt door de beheerder aangewezen.

Bij Artikel 19
19 en 20:
20: Grafbedekking.
rafbedekking.
De grafbedekking en beplanting moet voldoen aan de in het volgende gestelde regels en gestelde
afmetingen.
Eisen aan materialen voor grafmonumenten:
Een grafmonument moet bestaan uit duurzaam en klimaatbestendig materiaal. Zoals bijvoorbeeld:
natuursteen, metaal en gehard glas met een minimale dikte van 2cm.
Materialen die schade geven aan het milieu of gevaarlijk zijn voor bezoekers of medewerkers of
personeel van de begraafplaats zijn verboden. Hieronder vallen: zandsteen,asbest en asbesthoudende
materialen, glas en alle materialen met scherpe randen of uitsteeksels.
Bodembedekking of strooibedekking kleiner dan 2 liter per item zoals grind, schelpen en bakstenen
zijn op graven van één vierkante meter en kleiner verboden. Op grotere graven is deze bedekking
alleen toegestaan binnen een deugdelijke omranding die voorzien is van een bodemplaat.
Eisen aan beplanting op een graf:
De beplanting op een graf moet binnen de afmeting van het graf blijven en mag niet hoger worden
dan de maximaal toegestane hoogte bij het graftype. Verboden zijn: sterk woekerende planten zoals
klimop en bamboe, planten die overlast geven bij de grafverzorging door stekels en doornen; zoals
rozen en makkelijk uitzaaiende beplanting.
Eisen aan losse objecten op een graf:
Het is verboden om losse objecten op het graf aan te brengen, die schadelijk zijn voor het milieu of
gevaarlijk zijn voor bezoekers en medewerkers of personeel. Het niet toegestaan om
onderhoudsmaterialen op of achter de graven te bewaren, zoals gieters, harkjes en ongebruikte
(punt)vazen.
Regels grafbedekking
a. De rechthebbende mag plaatsen op een particulier graf met een gedenkplaats van 1,80 x 0,90
meter:
- Een staande steen op de aanwezige fundering.
- Een liggende steen, randen en omrasteringen op een 6cm dikke betonplaat van voldoende
grootte.
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Toegestane afmetingen
afmetingen
in centimeters
centimeters
∙ Gedenksteen
Staande steen
Staande steen op sokkel

Lengte
max

Hoogte
oogte
min
max

-

-

180
180
10
20
50

∙ Omrastering
∙ Beplanting

Liggende steen
Liggende steen op roef

∙ Markering

totaal
steen
sokkel
totaal
voorplint
achterplint
Drie delen

Breedte
reedte
max

Dikte
ikte
min

max

90

10

25

10
-

110
110
15
-

90
90
90
90
90
90
25

8
15
10
8
5
5
8

25
-

180

-

-

90

8

-

180

-

60

90

-

-

b. De rechthebbende mag plaatsen op een particulier kindergraf met een gedenkplaats van 1,50 x
0,60 meter:
- Een staande steen op de aanwezige fundering.
- Een liggende steen, randen en omrasteringen op een 6 cm dikke betonplaat van voldoende
grootte.
Toegestane afmetingen
fmetingen
in centimeters
centimeters
∙ Gedenksteen
Staande steen
Staande steen op sokkel

Lengte
max

Hoogte
oogte
min

max

70
70

totaal
steen
sokkel

10

Liggende steen
Omrastering

150
150

∙ Beplanting

150

40

Breedte
reedte
max

Dikte
ikte
min

60

8

25

60
8
60
60

6
15
6
6

25
25

max

60

c. Particuliere Asbestemmingen:
Grafbedekking in overeenstemming met het type asbestemming en in overleg met de
beheerder.
d. Particuliere graven op het monumentale gedeelte:
De twee monumentale begraafplaatsen, Soestbergen en Kovelswade hebben beperkingen voor
grafvelden, om het historisch aanzien te bewaken. Toegestaan materiaal voor het grafmonument
is: hardsteen, gezoet Impala en soortgelijk materiaal. De afmetingen zijn altijd in overleg met de
beheerder op basis van een vergunningsaanvraag. Uitzonderingen in materiaal zijn mogelijk als
bewezen wordt dat het ontwerp geen afbreuk doet aan de historische waarde van het graf veld.
Voor een monument op een graf op het monumentale gedeelte van de begraafplaats is een
vergunning verplicht.
e. Algemene graven: de bovengrondse gedenkplaats is maximaal 1.00 x 1.00 meter.
Op algemene graven zijn staande stenen en omrandingen niet toegestaan.
De aanvrager van een algemeen graf mag op het toegewezen deel van het graf plaatsen:
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Toegestane afmetingen
fmetingen
in centimeters
centimeters
∙ Gedenksteen
Liggende steen

Lengte
max

Hoogte
oogte
min

max

70

∙ Beplanting

100

40

Breedte
reedte
max

Dikte
ikte
min

60

8

max

25

100

f. Algemene kindergraven: de bovengrondse gedenkplaats is 0,75 x 0,60 meter
Op algemene graven zijn staande stenen en omrandingen niet toegestaan.
De aanvrager van een algemeen kindergraf mag op het toegewezen deel van het graf plaatsen:
Toegestane afmetingen
fmetingen
in centimeters
centimeters

Lengte
max

∙ Gedenksteen
Liggende steen

40

∙ Beplanting

75

Hoogte
oogte
min

max

40

Breedte
reedte
max

Dikte
ikte
min

35

6

max

15

60

g. “Foetusbestemming”
Er is geen individuele terugkomplek, grafbedekking is niet toegestaan.

Jaarlijks najaarsonderhoud
najaarsonderhoud grafbedekking
Ter bescherming van het aanzien van de begraafplaats maakt de gemeente eenmaal per jaar in het
laatste kwartaal de graven schoon. Hierbij wordt de beplanting teruggebracht binnen de grafmaat en
eventueel verouderde beplanting verwijderd.
Afwijkingen zijn vergunnings
ergunningspichtig
Voor grafbedekking op een graf op het monumentale gedeelte van de begraafplaatsen of voor
grafbedekking die niet voldoet aan de in dit artikel gestelde eisen, is een vergunning verplicht. Een
vergunning kan worden aangevraagd via de administratie van de begraafplaatsen en wordt verstrekt
door de beheerder.
De vergunningaanvrager vermeldt bij zijn aanvraag de volgende gegevens:
– de afmetingen van de grafbedekking;
– een duidelijke tekening van de grafbedekking;
– naam en adres van de persoon of rechtspersoon die de grafbedekking vervaardigt;
– het materiaal waarvan de grafbedekking is vervaardigd.
De vergunning kan worden geweigerd indien:
- de constructie van de grafbedekking te weinig deugdelijk is;
- de duurzaamheid van de te gebruiken materialen niet voldoende wordt geacht;
- de te plaatsen grafbedekking afbreuk doet aan het aanzien van de begraafplaats;
- de grafbedekking overlast kan veroorzaken ten opzicht van naastgelegen grafruimten.
De vergunning kan worden ingetrokken, indien de grafbedekking wordt geplaatst of geplaatst
gehouden in strijd met de aan de vergunning verbonden voorschriften.
Bij Artikel 25
25.. Deel van de begraafplaats voor kerkgenootschappen:
Een afgescheiden gedeelte van de begraafplaats Soestbergen valt onder toezicht van het OudKatholiek kerkgenootschap in Utrecht. Hier mag slechts worden begraven na toestemming van dit
kerkgenootschap. Voor het begraven en de grafbedekking gelden de tarieven en voorschriften van de
algemene begraafplaatsen.
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Bij Artikel 26.
26. Voorschriften voor het register van de begraven lijken.
De beheerder van de begraafplaats zorgt voor het bijhouden van het register, zoals bedoeld in artikel
27 lid 1 van de Wet op de lijkbezorging. Hierin zijn opgenomen:
de naam, de geboortedatum, de overlijdens- en begraafdatum en de leeftijd van de overledene, de
locatie van het graf, de begraafdiepte en het kistidentificatienummer.
Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 2 oktober 2012
De secretaris,
de burgemeester,

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2013
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