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1. Kennisnemen van
Het besluit van het college over de uitbreiding van de begraafplaats Nieuw Valkeveen als
Natuurbegraafplaats.
2. Inleiding
Sinds 2003 worden in heel Nederland natuurbegraafplaatsen aangelegd. Dit past in de trend die
landelijk gaande is. In de gemeente Gooise Meren is nog geen natuurbegraafplaats aanwezig, maar
bestond in Naarden wel de wens om bij begraafplaats Nieuw Valkeveen een natuurlijke uitbreiding
van de begraafplaats te realiseren zodat op deze trend ingespeeld kan worden.
Een natuurbegraafplaats is een begraafplaats waar de graven zijn gesitueerd in een natuurlijke
omgeving met als voorwaarde dat overledenen worden begraven zonder materialen die belastend
kunnen zijn voor het milieu. Sommige natuurbegraafplaatsen liggen in een bos- of parkachtig
landschap, andere liggen ver buiten bebouwd gebied in de natuur. Natuurbegraafplaatsen zijn over
het algemeen sober uitgevoerd met de bedoeling dat de graven opgaan in de omgeving, zonder
ordening door heggen, afrasteringen en speciaal vervaardigde grafstenen. De graven worden
veelal gemarkeerd met natuurlijke materialen zoals zwerfkeien of houten boomschijven.
In 2016 is door de gemeente Gooise Meren een visie vastgesteld over de begraafplaatsen binnen de
gemeente waarin één van de uitgangspunten is dat de gemeente haar inwoners ruime
keuzemogelijkheden wil geven op het gebied van uitvaarten. Om op termijn te kunnen blijven
voldoen aan de Wet op de Lijkbezorging is het noodzakelijk de bestaande begraafplaats Nieuw
Valkeveen uit te breiden om zo voldoende begraafruimte te faciliteren.
Landelijk is er een trend op het gebied van natuurlijk begraven en de aanleg van
natuurbegraafplaatsen. De verwachting is dat er in de regio een potentiele vraag is naar natuurlijk
begraven aangezien er op dit moment geen natuurbegraafplaatsen zijn in de directe omgeving van
gemeente Gooise Meren. Uit recente navraag bij diverse begrafenisondernemers blijkt dit
inderdaad het geval omdat diverse geïnteresseerden zich al hebben gemeld voor een plek op het
deel natuurbegraafplaats Nieuw Valkeveen.
3. Kernboodschap
Natuurbegraven is in de afgelopen jaren een steeds bekender fenomeen geworden. Het is een
prachtig en duurzaam concept: teruggegeven worden aan de natuur en nabestaanden een mooie
omgeving bieden om in te herdenken.
Met de realisatie van dit project voegt de gemeente Gooise Meren een nieuwe vorm van begraven
toe aan het huidige aanbod van uitvaartmogelijkheden binnen de gemeente en kan de gemeente
hiermee op de lange termijn voldoende begraafruimte faciliteren.
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4. Consequenties
De huidige natuurlijke uitstraling van het perceel blijft behouden. Het inrichten van de
natuurbegraafplaats gebeurt met minimale ingrepen en met zoveel mogelijk gebiedseigen
materiaal. Voor de inrichting van het perceel wordt een procedure omgevingsvergunning
doorlopen.
De investeringskosten voor de realisatie van het deel natuurbegraafplaats zijn reeds opgenomen in
de huidige programmabegroting. Daarnaast zorgt de uitbreiding op termijn voor extra inkomsten
in de exploitatie van de begraafplaatsen waarmee de kosten voor de instandhouding (deels)
kunnen worden gedekt.
De gebruiksovereenkomst voor het overloopparkeerterrein voor Speelpark Oud Valkeveen op het
perceel begraafplaats wordt circa 6 maanden eerder opgezegd dan deze formeel zou aflopen.
Omdat er inmiddels gebruik kan worden gemaakt van een groter overloopparkeerterrein aan de
westzijde van het speelpark kan de gebruiksovereenkomst zonder consequenties worden
opgezegd. Vanuit Speelpark Oud Valkeveen is gevraagd of alle lopende procedures rond een
definitieve parkeeroplossing kunnen worden afgewacht, maar dit biedt te veel onzekerheid voor
het tijdig realiseren van de uitbreiding van de begraafplaats.
De legesverordening moet worden aangepast op het aanbod van natuurlijk begraven. De
aangepaste legesverordening wordt separaat aan de raad aangeboden in de 1e helft van 2021.
5. Communicatie en participatie
Om te komen tot het inrichtingsplan heeft er participatie plaatsgevonden. Gezien de beperkte
omvang van het project binnen de bestaande bestemming begraafplaats is dit in eerste instantie
beperkt tot een aantal directe belanghebbenden. In de periode juni t/m oktober 2020 is afgestemd
met de beheerder, toekomstige gebruikers, het bevoegd gezag en de naastgelegen
perceeleigenaar Goois Natuurreservaat gewerkt aan het definitieve inrichtingsplan dat nu ter
vaststelling voor ligt.
Na besluitvorming door het college informeren we alle belanghebbenden en is er in de procedure
omgevingsvergunning gelegenheid tot inspraak. Hiervoor is een persmoment in gepland.
Voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden informeren we de omgeving over de te
verwachten (beperkte) hinder van de werkzaamheden.
6. Vervolg
In de periode november 2020 tot en met mei 2021 vindt de voorbereiding en realisatie plaats van
dit project. De ingebruikname van de natuurbegraafplaats vindt plaats tijdens het weekend van de
begraafplaats dat eind mei 2021 plaats vindt. Hier geven we extra publiciteit aan.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

Dhr. M. Voorhorst
gemeentesecretaris

Dhr. drs. H.M.W. ter Heegde
Burgemeester

Bijlage(n):
1. Inrichtingsplan uitbreiding begraafplaats Nieuw Valkeveen d.d. 30-10-2020
2. Toelichting op inrichtingsplan
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