
 

 

Bijlage 1       Besluit tot wijziging van de “Nadere regels voor grafbedekkingen op de 
         gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Houten”.  

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten  

 

besluit; 

gelet op artikel 21 lid 4 van de Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke 

begraafplaatsen en op begraven op eigen terrein in de gemeente Houten; 

 

tot wijziging van de 

  

NADERE REGELS VOOR GRAFBEDEKKINGEN OP DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN 

IN DE GEMEENTE HOUTEN 

 

Artikel I 

A. Na artikel 6 wordt een nieuw artikel toegevoegd: 

 

Artikel 7. Onderhoud en herstel 

Conform artikel 22 lid 2 van de Beheerverordening Begraven is de rechthebbende of de gebruiker 

verplicht de grafbedekking behoorlijk te onderhouden of te herstellen. Er is sprake van onvoldoende 

onderhoud indien: 

a. een onderdeel van een grafbedekking ten opzichte van andere onderdelen van het graf of het 

omliggende grondoppervlak meer dan 8 graden scheef staat; of 

b. van een grafsteen, zerk of ander onderdeel van een grafbedekking meer dan 15 procent is 

afgebroken of beschadigd; of 

c. het graf verzakt is, waardoor (een deel van) de grafbedekking lager is komen te liggen dan de 

omliggende grond; of 

d. een grafsteen geheel is gebroken, of 

e. gewassen op het graf tot buiten de rand van het graf of tot boven de maximaal toegestane 

hoogte van de grafbedekking groeien; of 

f. meer dan de helft van de beplanting dood is; of 

g. meer dan de helft van het groenoppervlak bestaat uit onkruid; of 

h. zich op meer dan 20 procent van het hekwerk roest heeft gevormd; 

en het graf hierdoor een verwaarloosde indruk maakt. 

Voorts is sprake van onvoldoende onderhoud indien: 

i. de beschadiging van de grafbedekking gevaar oplevert voor derden; of 

j. door een ondeugdelijk geworden constructie een situatie is ontstaan die gevaar oplevert voor 

het omvallen of inzakken van een grafbedekking, tombe of grafkelder;  

 

B. Na artikel 4 lid 7 wordt een nieuw lid toegevoegd: 

 

8. Bij toepassing van grind is een omranding en dichte ondergrond verplicht. 

 

Artikel II 

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad. 

 

Aldus vastgesteld op 15 oktober 2016. 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

 

H.S. den Bieman  W.M. de Jong 


