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- De gemeente heet een ieder welkom en zet het doel van de bijeenkomst uiteen. Zij wil
met de dorpsraad van gedachten wisselen over de voorbereiding en uitvoeringswijze van
de grafruiming op de begraafplaats in Baarland, die in 2013 zal plaatsvinden.
- De dorpsraad heeft het initiatief genomen om tevens de werkgroep begraafplaats
Baarland voor het overleg uit te nodigen. De gemeente vindt het een goede zaak als ook
de werkgroep bij dit planproces is betrokken.
- De agenda bestaat uit de volgende punten: toelichting, overleg, planning en afspraken
(conclusies). Een presentatie vormt hiervoor de leidraad en geeft een beeld van het
gemeentelijk beleid omtrent de begraafcapaciteit in het algemeen en de situatie in
Baarland in het bijzonder. Tussendoor is ruimte voor het stellen van vragen en overleg.
- Het juridisch kader en de begrippen opgraven, herbegraven, ruimen en schudden
worden toegelicht. Vroeger werden bij grafruimingen meestal de resten dieper onder de
oude graven bijgezet. Als de resten in een verzamelgraf ter aarde worden besteld, is het
gebruikelijk een gedenksteen te plaatsen met de namen van de overledenen. Opgraven
en herbegraven gebeurt in opdracht van nabestaanden. De houder van de begraafplaats
(gemeente) beslist over ruimen van graven. Toegelicht wordt wanneer algemene en
particuliere graven (eigen graven) geruimd kunnen worden.
- Het gemeentelijk beleid houdt in dat de begraafcapaciteit bij voorkeur op peil wordt
gehouden door het ruimen van graven. Op Baarland is met ingang van 1 januari 2012 nog
maximaal 4 jaar begraafruimte. In de meerjarenplanning is opgenomen het aanbrengen
van asfalt in 2012 en een grafruiming in 2013, in combinatie met verbeteringswerken. Bij
de uitvoering van de grafruiming moeten zonodig maatregelen worden genomen om
schade aan het geasfalteerde toegangspad te voorkomen. Het is niet mogelijk om de
planning aan te passen zodat de asfaltwerkzaamheden pas na de grafruiming worden
uitgevoerd. De uitvoeringsplanning voor de begraafplaatsen is een complex geheel en de
asfaltwerkzaamheden moeten binnen een kort tijdsbestek worden afgerond.
- Er is voor het te ruimen gedeelte een oud register van de gemeente Baarland
beschikbaar. Hierin staan de namen van de overledenen met de betreffende afdelingen
en grafnummers. Doordat een kaart ontbreekt, is de ligging van de graven niet met
zekerheid vast te stellen. Door de nog aanwezige grafstenen te combineren met de
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informatie uit het register is een vermoedelijke indeling van de graven gemaakt. Hiervan
wordt een kaart getoond (een afdruk van deze kaart wordt na afloop meegegeven aan de
dorpsraad). De te ruimen graven zijn hoofdzakelijk uitgegeven tussen 1874 en 1944. Er
liggen enkele meer recente graven uit 1976, 1998 en 2001 tussen. Er is een
onderverdeling gemaakt van algemene graven, particuliere graven en kindergraven. De
afdeling particuliere graven bevat mogelijk ook algemene graven (?). Een andere
veronderstelling is dat mogelijk onderscheid bestaat tussen graven die zijn uitgegeven
voor bepaalde tijd (10 jaar) en onbepaalde tijd (eeuwigdurend). De uitgiftetermijnen van
de algemene graven en kindergraven zijn onbekend.
- De gemeente stelt voor om een proefsleuvenonderzoek te doen om meer informatie te
krijgen over de indeling van de graven, de vertering van stoffelijke en overige resten en de
bodemkundige situatie. Gelet op de ouderdom zijn mogelijk weinig resten meer in de
bodem aanwezig. Met de onderzoeksgegevens kan de beste uitvoeringswijze voor de
grafruiming worden bepaald. Tijdens het onderzoek wordt de begraafplaats tijdelijk
gesloten voor bezoekers. Nieuwe technieken, waaronder röntgenstraling, geven
onvoldoende informatie en zijn bovendien enorm kostbaar. Besloten wordt om de
dorpsbewoners vooraf over het proefsleuvenonderzoek te informeren, zodat geen
onnodige verontrustheid ontstaat.
- Er is een wettelijke publicatieplicht bij het verstrijken van grafrechten, maar niet bij het
ruimen van graven. De gemeente schrijft nabestaanden echter persoonlijk aan en doet op
de begraafplaats en de website een bekendmaking. Deze publicatie duurt ruim een jaar.
Voor de te ruimen (oude) graven zijn bij de gemeente niet of nauwelijks gegevens van
nabestaanden aanwezig. De gemeente heeft vanaf 2006 gemeentebreed onderzoek
gedaan naar nabestaanden, maar is hiermee gestopt omdat de inspanningen enorm
waren en de resultaten gering. De dorpsraad en werkgroep adviseren om informatie in te
winnen bij mevrouw Corrie Traas. Bij eerder contact met de gemeente bleek zij helaas
niet bereid informatie te verstrekken. Er zal opnieuw contact worden opgenomen.
- Het aantal te ruimen graven komt niet noodzakelijk overeen met het aantal nieuwe
graven. Het ruimen van het gedeelte met algemene graven (M-V) levert een capaciteit op
van ongeveer 196 graven en biedt voor circa 39 jaar begraafruimte. Hier bestaan geen
belemmeringen en staan bovendien weinig gedenkstenen. Het gedeelte met particuliere
graven en algemene graven (A-H) en kindergraven en algemene graven (A-L) biedt
ruimte aan ongeveer 183 graven. Dit komt overeen met een begraafcapaciteit van circa
36 jaar. Een mogelijke belemmering vormt de aanwezigheid van particuliere graven voor
onbepaalde tijd. De dorpsraad en werkgroep spreken de voorkeur uit om vooralsnog
alleen het gedeelte met algemene graven te ruimen. Er komt voldoende ruimte vrij voor
nieuwe graven. Bij de gemeentelijke capaciteitsplanning wordt niet gerekend met een
toename van het aantal begravingen als gevolg van de vergrijzing van de bevolking. Er
bestaat een tendens dat steeds meer overledenen worden gecremeerd. Het ruimen wordt
uitgevoerd door een bedrijf met kennis en ervaring. De begraafplaats wordt tijdens de
uitvoering gesloten voor bezoekers.
- De dorpsraad heeft een voorkeur om het watertappunt aan te brengen bij de berging
vanwege de meer beschutte ligging. De afstand naar het watertappunt is voor de
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bezoekers gering. De laanstructuur met kleine bomen langs het toegangspad wordt
hersteld. De genoemde soorten zijn indicatief. Het (opnieuw) toepassen van meidoorns
maakt de aanplant kwetsbaar. De dorpsraad krijgt de mogelijkheid om haar wensen ten
aanzien van de herplant kenbaar te maken. De bomen rondom de begraafplaats worden
gehandhaafd. Controle vindt plaats in verband met vermindering van de conditie en
eventuele aantasting door iepziekte. In het kader van het verwijderen van
grafmonumenten op het andere deel van de begraafplaats worden graven ingezaaid met
gras of ingeplant met bodembedekkers. Dit maakt het beeld aantrekkelijker en zorgt voor
vermindering van de onderhoudskosten.
- Volgens de planning kan na het proefsleuvenonderzoek de (ambtelijke) besluitvorming
worden afgerond. De betrokkenen worden geïnformeerd. Nabestaanden worden indien
mogelijk persoonlijk aangeschreven en er vindt een publicatie plaats op de begraafplaats
en de gemeentelijke website. Het college van burgemeester en wethouders en de
gemeenteraad ontvangen in mei en juni 2013 een voorstel om het ruimingsplan vast te
stellen en een uitvoeringsbudget beschikbaar te stellen. Van de graven op het linker
gedeelte van de begraafplaats waarvan de rechten verstreken zijn, worden in mei 2013 de
grafmonumenten verwijderd (uitzondering: graven van voor 1970). De grafmonumenten
op het te ruimen gedeelte worden verwijderd in september 2013. Een overweging is
beiden te combineren. De grafstenen worden desgewenst ter beschikking gesteld aan
nabestaanden. Het ruimen van de graven kan worden uitgevoerd in september 2013. Het
eventueel opgraven en herbegraven van individuele resten vindt voorafgaand plaats. Het
aanbrengen van een watertappunt en het aanplanten van groenvoorzieningen kunnen in
de periode tussen september en december 2013 gebeuren. Na het
proefsleuvenonderzoek ontvangen de dorpsraad en werkgroep begraafplaats een
uitnodiging voor een volgend overleg.
- Alle aanwezigen worden bedankt voor het prettige overleg. Een verslag van het overleg
wordt toegezonden aan de dorpsraad en werkgroep begraafplaats. De werkgroep
begraafplaats verzoekt om toezending van een indelingstekening van de begraafplaats in
verband met het werkplan voor onderhoud van de grafstenen.

