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Regels voor de graven en asbezorging
Het college van de gemeente Haren,gelet op de artikelen 11, derde lid, 12, 14 en 16 van de Beheersverordening begraafplaatsen Haren 2011;besluiten vast te stellen de volgende nadere regels voor de graven,
asbezorging en gedenkplaatsen.

Artikel 1 Begripsbepalingen
Deze nadere regels verstaan onder:

a.

graf

b.

grafkelder

een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lijken worden begraven
of asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse
muur of wand;

c.

asbus

een bus ter berging van as van een overledene;

d.

urn

een voorwerp ter berging van een of meer asbussen;

e.

huurgraf

particulier graf: een graf op de begraafplaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of
rechtspersoon voor bepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot:

f.

:

een zandgraf of keldergraf;

1.

het doen begraven en begraven houden van lijken;

2.

het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

koopgraf

particulier graf: een graf op de begraafplaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of
rechtspersoon voor een onbepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot:
1.

het doen begraven en begraven houden van lijken;

2.

het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

g.

algemeen graf

een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven
van lijken;

h.

kindergraf

een graf op een daartoe speciaal gereserveerd gedeelte van de begraafplaats, bestemd
voor het begraven van doodgeborenen, als levenloos aangegeven kinderen en kinderen
jonger dan een jaar.

i.

huur urnengraf

particulier urnengraf: een graf op de begraafplaatsen Eshof en De Harenerhof waarvoor
aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen
bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

j.

koop umengraf

particulier urnengraf: een graf op de begraafplaats Eshof waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet
houden van asbussen met of zonder urnen;

k.

algemeen umengraf

een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid 'wordt geboden tot het doen bijzetten
van asbussen met of zonder urnen;

l.

huur urnennis

particuliere urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het
uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of
zonder urnen;

Artikel 2 Hoeveel lijken en/of asbussen
1
2

3
4
5
6
7
8

In een algemeen graf kunnen maximaal twee stoffelijke overschotten worden begraven.
In een huur- of koopgraf kunnen twee stoffelijke overschotten boven elkaar worden begraven of
één stoffelijk overschot en maximaal 4 asbussen met of zonder urnen. De plaats van de bovenste
kist wordt de eerste verdieping genoemd, die van de onderste kist de tweede verdieping. De
eerste plaatsing geschiedt in de tweede verdieping, tenzij de rechthebbende op de grafruimte het
verlangen te kennen geeft dat de plaatsing in de eerste verdieping zal geschieden.
In een algemeen graf voor kinderen kunnen maximaal twee stoffelijke overschotten worden begraven.
In een huur- of koopgraf bestemd voor het begraven van doodgeboren of als levenloos aangegeven
kinderen kan één stoffelijk overschot worden begraven.
In een urnengraf kunnen maximaal 4 urnen worden geplaatst.
In een huur- of koop urnengraf bestemd voor het begraven van doodgeboren of als levenloos
aangegeven kinderen kan één urn geplaatst worden.
Een urnennis in de urnenmuur dient voor het bijzetten van maximaal 2 urnen.
Het college kan toestemming verlenen om in dezelfde verdieping de lijken bij of kort na de bevalling
overleden moeder en van haar pas- of doodgeboren kind(eren) te begraven.

Artikel 3 De afmeting van de graf- en urnenruimten
De afmetingen van elke afzonderlijke grafruimte bedraagt:
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1.

van de grafruimte:

2.

van de grafruimte bestemd voor het begraven van doodgeboren lengte 1.00 meter en breedte 0.80 meter;
of als levenloos aangegeven kinderen en voor kinderen tot 12
jaar:

lengte 2.20 meter en breedte 1.00 meter;

3.

van de urnenruirnte in de umentuin:

lengte 1.00 meter en breedte 0.75 meter;

4.

van de urnenruimte in de urnenmuur:

breedte 0.50 meter, hoogte 0.50 meter en diepte 0.50
meter.

Artikel 4 De uitgifteduur
De graven worden uitgegeven voor de termijn van:

1.

algemene graven:

10 jaren;

2.

huurgraven uitgegeven voor het begraven van doodgeboren of als levenloos aangegeven kinderen en voor kinderen tot 12 jaar:

20 of 40 jaren;

3.

huurgraven:

20 of 40 jaren;

4.

koopgraven:

onbepaalde tijd;

5.

huur urnengraven:

10 jaren;

6.

huur urnennis:

10 jaren.

Artikel 5 Slotbepalingen
1
2

Deze nadere regels treden in werking op de 8e dag nadat deze op de gebruikelijke wijze zijn bekend
gemaakt.
Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: Regels voor de graven en asbezorging 2011.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van burgemeester en wethouders van Haren op 29 maart
2011.

Burgemeester en wethouders voornoemd,
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