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Toekomst van de begraafplaatsen in Stichtse Vecht
Het is een landelijke trend die al jaren aan de gang is: steeds meer mensen kiezen voor
cremeren in plaats van begraven. Ook in Stichtse Vecht is deze ontwikkeling zichtbaar. Veel
graven in de gemeente worden niet gebruikt. De begraafplaatsen hebben echter wel van
oudsher een belangrijke functie in verschillende kernen. Het college wil daarom, met respect
voor de maatschappelijke en emotionele waarde van de begraafplaatsen, onderzoeken hoe
om te gaan met de 8 begraafplaatsen die de gemeente beheert. Hoe ze dat willen gaan doen
staat beschreven in de visie Toekomst gemeentelijke begraafplaatsen.
Cremeren en begraven
Al jaren is de begraafcapaciteit in Stichtse Vecht veel groter dan de daadwerkelijke begraafbehoefte.
Op dit moment maakt de gemeente kosten voor beheer en exploitatie van alle 8 begraafplaatsen. In
de visie staat dat de gemeente gezien het maatschappelijk belang niet streeft naar een situatie die
geheel kostendekkend is, maar dat er een reëel evenwicht moet zijn. Momenteel is de overcapaciteit
te groot. Er zijn verschillende opties om de overcapaciteit in gemeentelijk beheer terug te dringen,
onder andere door privatisering. In dit licht is er een visie gevormd op de toekomst van de 8
gemeentelijke begraafplaatsen die gemeente Stichtse Vecht nu onder haar hoede heeft.
De gemeentelijke begraafplaatsen
De grote begraafplaatsen in Maarssen, Breukelen en Loenen blijven in het plan onder gemeentelijk
eigendom en beheer. Wethouder Eric Balemans: “Deze drie begraafplaatsen kunnen ruimschoots
voorzien in de toekomstige benodigde capaciteit. De emotionele waarde die in verschillende kernen
aan de kleinere begraafplaatsen gehecht wordt vinden wij echter ook van groot maatschappelijk
belang. Daarom gaan we onderzoeken of de begraafplaatsen van Kockengen, Nieuwer ter Aa en
Vreeland geprivatiseerd kunnen worden. Verschillende maatschappelijke organisaties hebben
hiervoor hun interesse getoond. Op die manier blijven de begraafplaatsen hun dorpsfunctie
behouden en worden ze (bij voorkeur) beheerd door een vanuit de gemeenschap gevormde
organisatie.”
Op de oude begraafplaats in Breukelen worden sinds de opening van de begraafplaats aan het
Zandpad al geen nieuwe graven meer uitgegeven. Onderzocht wordt of het mogelijk en wenselijk is
om deze begraafplaats om te vormen tot een openbaar gedenkpark. Betrokkenen worden hierover

persoonlijk geïnformeerd en nadrukkelijk betrokken bij de toekomstplannen.
Behandelprocedure
Het bespreken van de visie op de toekomst van gemeentelijke begraafplaatsen staat geagendeerd
in de Commissie van 5 september a.s. en wordt op 26 september aanstaande ter vaststelling
voorgelegd aan de raad. Alle bijeenkomsten zijn openbaar. U bent van harte welkom.
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