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Aan de Vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken
Geachte commissie,
Graag maken we gebruik van de gelegenheid om een position paper in te
dienen voor het ronde tafelgesprek wat uw commissie organiseert op 11
april a.s. over voorgenomen wijzigingen van de wet op de Lijkbezorging en de
initiatiefnota van D66.
In het algemeen staan wij positief tegenover de intenties van de initiatiefnota en de voorgenomen wijzigingen.
De LOB, waar de leden van onze branchevereniging voor natuurbegraafplaatsen ook alle lid van zijn, informeert
u daar meer in detail over.
Specifiek ten aanzien van natuurbegraven zien we een tweetal knelpunten, die in de voorstellen van de
minister niet worden opgelost. We hopen dat uw commissie de minister kan bewegen daar toch een oplossing
voor te bieden.
Het gaat om het volgende.
Natuurbegraven is een groeiend fenomeen in Nederland, het jaarlijks aantal ter aarde bestellingen neemt ieder
jaar weer toe, en de belangstelling is zodanig dat er naast de bestaande 14 natuurbegraafplaatsen al een aantal
nieuwe initiatieven in ontwikkeling is.
Met natuurbegraven komen we tegemoet aan een maatschappelijke behoefte aan duurzaamheid, aan andere
vormen van begraven én leveren we een duidelijke bijdrage aan het natuurbeheer in Nederland. De leden van
de branchevereniging hebben inmiddels ca. 750 ha. natuur in beheer, waarbij de kosten van aanleg of beheer
betaald worden uit de begraafplaatsfunctie en er geen beroep wordt gedaan op belastinggeld. Dat
natuurbeheer wordt gecertificeerd uitgevoerd op basis van dezelfde criteria als die gelden voor, bijvoorbeeld,
de vereniging Natuurmonumenten.
Natuurbegraven is echter geen afgebakend begrip. De leden van de branchevereniging houden zich alle aan de
criteria die Brana aangeeft voor een natuurbegraafplaats. Dat betekent met name dat de natuurfunctie
tenminste even belangrijk is als de begraaffunctie, dat het eeuwigdurend grafrecht (of grafrecht voor
onbepaalde tijd) en het natuurbeheer financieel en feitelijk geborgd zijn, dat er sprake is van een bestemming
natuur met begraven, en dat de opbrengsten voor een belangrijk deel worden aangewend voor natuurbeheer
en behoud.
In de huidige situatie kan echter op iedere begraafplaats het etiket "natuurbegraafplaats" worden geplakt
zonder dat er echt sprake is van een natuurbegraafplaats. Dat levert een risico op van ongewenste
ontwikkelingen in het buitengebied, maar ook van het niet toestaan van natuurbegraafplaatsen door provincie
of gemeente juist uit vrees voor die ontwikkelingen. Het zou daarom goed zijn om in de wet het begrip
"natuurbegraafplaats" te definiëren. De criteria waaraan de leden van Brana voldoen vormen daar goede
handvaten voor.
Dat maakt het ook makkelijker om een tweede knelpunt op te lossen, een knelpunt wat met name het
aanleggen van natuurbegraafplaatsen in het dicht bevolkte laag gelegen deel van ons land bemoeilijkt. Wat er
toe leidt dat voor een groot deel van de Nederlanders natuurbegraven feitelijk niet binnen bereik ligt. In de
huidige wet zijn vereisten opgenomen met betrekking tot de grondwaterstand. De achtergrond daarvan was
dat een stoffelijk overschot moet kunnen ontbinden voordat, zoals destijds bijna altijd het geval was, het graf
geruimd wordt. Bij natuurbegraafplaatsen speelt dat echter niet, omdat er sprake is van eeuwigdurend
grafrecht.
Ons dringend verzoek is daarom natuurbegraven in de wet te definiëren en de vereisten rond de
grondwaterstand voor graven met eeuwigdurend grafrecht te laten vervallen, of zo aan te passen dat ze voor
natuurbegraven geen belemmering vormen.

Met vriendelijke groet,
Walter Kooy, voorzitter

