Raad 2 en 4 november 2020
M5 motie is unaniem aangenomen.

Motie: Natuur/natuurrijk begraven in de gemeente Renkum
De raad van de gemeente Renkum, in vergadering bijeen op maandag 2 en woensdag 4
november 2020, behandelend de begroting 2021

Constaterende dat:












Een natuurgraf blijvend is en op den duur opgaat in de natuur.
Natuur begraven in de gemeente Renkum nu niet mogelijk is.
De traditionele begraafmarkt al jaren krimpt.
Natuurbegraven op de natuurbegraafplaatsen Heidepol en Koningsakker in Arnhem
heel gewild is en ook veel inwoners van Renkum hier hun graf hebben gekocht.
Gemeenten verplicht zijn om begraafplaatsen aan te bieden en te onderhouden.
Het gat tussen baten en lasten van de gemeentelijke begraafplaatsen de afgelopen
jaren zo’n €40.000 bedroeg.
Door legesverhoging per 1-1-2020 er extra inkomsten zijn maar ook de kosten van
onderhoud van de begraafplaatsen zijn opgelopen.
Er gesprekken lopen met Geldersch Landschap om bosgrond uit te ruilen tegen grond
bij de Oosterbeekse begraafpaatsen Noord en Zuid en hier een gemeentelijke
natuurbegraafplaats te creëren.
Het creëren van deze nieuwe natuurbegraafplaats vertraging oploopt.
Er weinig informatie is vanuit de gemeente naar de inwoners en de raad over de
plannen m.b.t natuur/natuurrijk begraven in onze gemeente.

Overwegende dat:









Gedeeltes van de gemeentelijke begraafplaatsen Oosterbeek-Noord en Harten in
Renkum geschikt zijn voor natuur/natuurrijk begraven en er op deze begraafplaatsen
ook ontvangstruimtes zijn.
Het ook voor het dorp Renkum belangrijk is dat er de mogelijkheid tot natuur/natuurrijk
begraven komt.
Er al ervaring opgedaan kan worden met natuur/natuurrijk begraven vooruitlopend op
het beheer van de nieuwe natuurbegraafplaats die er hopelijk komt in de loop van 2022.
De inkomsten van de al bestaande gemeentelijke begraafplaatsen door de verkoop van
natuurgraven significant zullen stijgen.
Een deel van de extra inkomsten door verkoop en voorverkoop van natuurgraven, op
gedeeltes van al bestaande begraafplaatsen die hier geschikt voor zijn, gebruikt kan
worden voor de extra kosten die het natuur/natuurrijk begraven op de betreffende
locatie in eerste instantie met zich mee zal brengen.
De verkoop van natuur/natuurrijke graven op bestaande begraafplaatsen een bijdrage
zal leveren aan het kostendekkend maken van begraafplaatsen.



Het reserveren van natuurgraven op geschikte delen van bestaande begraafplaatsen de
kosten aan de voorkant voor natuur/natuurrijk begraven kan dekken.

Draagt het college op:




Natuur/natuurrijk begraven mogelijk te maken op delen van bestaande gemeentelijke
begraafplaatsen die hier geschikt voor zijn.
Meer bekendheid te geven aan de inwoners over de mogelijkheid, in de nabije
toekomst, van natuur/natuurrijk begraven in onze gemeente.
Het reserveren van natuur/natuurrijke graven op bestaande locaties onder de aandacht
te brengen bij inwoners en uitvaartbranche om zodoende dekking te hebben voor
aanpassingen aan de locaties.
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De motie is gezien de omstandigheden rondom Covid-19 niet van handtekeningen voorzien.

