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De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 
september 2016, nr. BWV16.0205 gelezen en besluit;

gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet;

vast te stellen de

VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE VERORDENING OP HET BEHEER EN GEBRUIK 
VAN DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN EN OP BEGRAVEN OP EIGEN TERREIN 
IN DE GEMEENTE HOUTEN
(BEHEERVERORDENING BEGRAVEN)

Artikel I
De Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen en op 
begraven op eigen terrein in de gemeente Houten, zoals vastgesteld op 17 april 2012, wordt 
gewijzigd als volgt.

A. Artikel 12 lid 3 komt te vervallen. Artikel 12 lid 4 wordt vernummerd naar lid 3. Lid 4 
wordt als volgt gewijzigd.

Bestaande tekst Nieuwe tekst

1. Op de algemene begraafplaatsen worden 
slechts graven uitgegeven aan personen met 
een binding met de gemeente Houten.

2. Binding met de gemeente Houten komt tot 
uitdrukking in het feit dat een persoon 
ingeschreven heeft gestaan c.q. staat in het 
bevolkingsregister van de gemeente Houten.

3. Sinds de opening van begraafplaats Oud 
Wulven komen alleen personen die voor 
1973 in het Houtense bevolkingsregister 
ingeschreven hebben gestaan in 
aanmerking voor grafuitgifte op 
begraafplaats Prinses Ireneweg.

4. De burgemeester is bevoegd een 
uitzondering te maken op lid 2 en 3 indien 
hiervoor gewichtige redenen bestaan. 

1. Op de algemene begraafplaatsen worden 
slechts graven uitgegeven aan personen met 
een binding met de gemeente Houten.

2. Binding met de gemeente Houten komt tot 
uitdrukking in het feit dat een persoon 
ingeschreven heeft gestaan c.q. staat in het 
bevolkingsregister van de gemeente Houten.

3. De burgemeester is bevoegd een 
uitzondering te maken op lid 2 indien 
hiervoor gewichtige redenen bestaan. 

B. Artikel 13 lid 1 komt te vervallen. De verdeling in lid 1 en lid 2 komt te vervallen. Artikel 
13 komt als volgt te luiden.

Bestaande tekst Nieuwe tekst

1. Op begraafplaats Prinses Ireneweg 
worden slechts graven uitgegeven voor 
directe begraving. Het bij leven 
reserveren van een graf is niet mogelijk. 

2. Op begraafplaats Oud Wulven worden 
zowel graven uitgegeven voor directe 
begraving als voor reservering bij leven. Het 
reserveren van een graf is alleen mogelijk bij 
een particulier graf, niet bij een algemeen 
graf. Zodra een graf uitgegeven wordt, zijn 
grafrechten verschuldigd. 

Op de gemeentelijke begraafplaatsen worden 
zowel graven uitgegeven voor directe begraving 
als voor reservering bij leven. Het reserveren van 
een graf is alleen mogelijk bij een particulier graf, 
niet bij een algemeen graf. Zodra een graf 
uitgegeven wordt, zijn grafrechten verschuldigd. 
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C. Artikel 23 lid 3 komt te vervallen.

Bestaande tekst Nieuwe tekst

1. Niet-blijvende beplanting op een graf die in 
een verwaarloosde staat verkeert, kan door 
de beheerder worden verwijderd zonder dat 
aanspraak kan worden gemaakt op 
schadevergoeding. Losse bloemen, planten, 
kransen en dergelijke kunnen, wanneer zij 
verwelkt zijn, door de beheerder worden 
verwijderd. Linten, siervazen en dergelijke 
voorwerpen worden gedurende dertien 
weken ter beschikking gehouden van de 
rechthebbende of, wanneer het een 
algemeen graf betreft, van de 
belanghebbende indien deze daartoe tevoren 
een aanvraag heeft ingediend bij de 
beheerder. 

2. Onderhoudsmaterialen mogen niet op of 
naast het graf worden bewaard. Deze 
kunnen door de beheerder worden 
verwijderd zonder dat aanspraak kan worden 
gemaakt op schadevergoeding. 

3. Linten, siervazen en dergelijke 
voorwerpen worden gedurende dertien 
weken ter beschikking gehouden van de 
rechthebbende of, wanneer het een 
algemeen graf betreft, van de 
belanghebbende indien deze daartoe 
tevoren een aanvraag heeft ingediend bij 
de beheerder. 

1. Niet-blijvende beplanting op een graf die in 
een verwaarloosde staat verkeert, kan door 
de beheerder worden verwijderd zonder dat 
aanspraak kan worden gemaakt op 
schadevergoeding. Losse bloemen, planten, 
kransen en dergelijke kunnen, wanneer zij 
verwelkt zijn, door de beheerder worden 
verwijderd. Linten, siervazen en dergelijke 
voorwerpen worden gedurende dertien 
weken ter beschikking gehouden van de 
rechthebbende of, wanneer het een 
algemeen graf betreft, van de 
belanghebbende indien deze daartoe tevoren 
een aanvraag heeft ingediend bij de 
beheerder. 

2. Onderhoudsmaterialen mogen niet op of 
naast het graf worden bewaard. Deze 
kunnen door de beheerder worden 
verwijderd zonder dat aanspraak kan worden 
gemaakt op schadevergoeding. 

D. Artikel 24 lid 3 wordt als volgt gewijzigd.

Bestaande tekst Nieuwe tekst

1. De grafbedekking kan na het verstrijken van 
de termijn van uitgifte van het graf door het 
college worden verwijderd.

2. Het voornemen tot verwijdering van de 
grafbedekking maakt het college ten minste 
een jaar voorafgaande aan het tijdstip 
waarop de grafbedekking zal worden 
verwijderd per brief aan de rechthebbende 
of, wanneer het een algemeen graf betreft, 
aan de belanghebbende bekend. Wanneer 
het adres van de rechthebbende of 
belanghebbende niet bekend is, maakt het 
college het voornemen tot verwijdering van 
de grafbedekking gedurende ten minste een 
jaar voorafgaande aan het tijdstip waarop de 
grafbedekking zal worden verwijderd door 
middel van een bij het graf te plaatsen bordje 
en bij de ingang van de begraafplaats 
bekend. 

3. Indien de grafbedekking niet binnen dertien 

1. De grafbedekking kan na het verstrijken van 
de termijn van uitgifte van het graf door het 
college worden verwijderd.

2. Het voornemen tot verwijdering van de 
grafbedekking maakt het college ten minste 
een jaar voorafgaande aan het tijdstip 
waarop de grafbedekking zal worden 
verwijderd per brief aan de rechthebbende 
of, wanneer het een algemeen graf betreft, 
aan de belanghebbende bekend. Wanneer 
het adres van de rechthebbende of 
belanghebbende niet bekend is, maakt het 
college het voornemen tot verwijdering van 
de grafbedekking gedurende ten minste een 
jaar voorafgaande aan het tijdstip waarop de 
grafbedekking zal worden verwijderd door 
middel van een bij het graf te plaatsen bordje 
en bij de ingang van de begraafplaats 
bekend.

3. Indien de grafbedekking niet binnen dertien 
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weken na de verwijdering is afgehaald, 
vervalt deze aan de gemeente, zonder dat de 
gemeente tot enige vergoeding verplicht is.

weken na het verstrijken van de termijn is 
afgehaald, vervalt deze aan de gemeente, 
zonder dat de gemeente tot enige 
vergoeding verplicht is.

Artikel II
Bijlage 1 bij de verordening (Lijst van graven met bijzonder waarde (graven die van historische 
betekenis zijn of waarvan de grafbedekking een opvallende kwaliteit heeft) + plattegrond) wordt 
als volgt gewijzigd.

Bestaande tekst Nieuwe tekst

Algemene begraafplaats Prinses Ireneweg te 
Houten: 
Vak A: 
 Graven 3, 8 (ook gemeentelijk monument), 

11, 16, 21, 24, 25, 27, 28, 31, 36, 38, 39, 42, 
43, 46, 54, 55 en 59. 

Vak D: 
 Graven 1 t/m 3, 5 t/m 11, 14, 15, 18 t/m 25, 

29 t/m 32 en 34 t/m 37. 

Vak E: 
 Graven 1, 3, 7, 11 (gemeentelijk monument), 

15, 19, 33, 41, 45, 50 en 54. 

Vak G: 
 Graven 1 t/m 4, 6, 7, 10, 11, 16, 17, 20, 26 

t/m 28, 80, 85, 88 t/m 90, 93, 94, 97, 100, 
103 t/m 105.

 
Vak H: 
Het enige graf van vak H is tevens gemeentelijk 
monument. 

(Zie ook de bijbehorende plattegrond. Hierop zijn 
ook de beschermde historische zones 
aangegeven.)

 
Algemene begraafplaats Prinses Ireneweg te 
Houten:
Vak A:
 Graven 8 (ook gemeentelijk monument), 11, 

16, 21, 24, 27, 28, 31, 38, 39, 42, 43, 46, 54, 
55 en 59.

Vak D:
 Graven 1 t/m 3, 6, 8 t/m 10, 15, 18 t/m 22, 

25, 29 t/m 32 en 34 t/m 37. 
(De stenen grafaanduidingspaaltjes dienen in 
alle gevallen beschermd te worden. Deze 
staan onder andere bij de graven D5, D23 en 
D24 die zelf niet op de lijst staan.)  

Vak E:
 Graven 1, 3, 7, 11 (gemeentelijk monument), 

15, 19, 33, 41, 45, 50 en 54.

Vak G:
 Graven 1, 2, 4, 20, 80, 88, 94, 103 t/m 105. 

Vak H:
Het enige graf van vak H is tevens gemeentelijk 
monument.
 
(Zie ook de bijbehorende plattegrond. Hierop zijn 
ook de beschermde historische zones 
aangegeven.)

Artikel III
Deze wijzigingsverordening treedt in werking op de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 11 oktober 2016.

De raad van de gemeente Houten,
de griffier, de voorzitter,

Gemeenteblad 2016 nr. 70 3



GEMEENTEBLAD
Officiële publicatie van Gemeente Houten

Nr. 70
02 november

2016

W. van Zanen W.M. de Jong
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