
 Begraven en asbestemming 
 
 
Met dit formulier geven wij u informatie over begraven en asbestemming in  
Midden-Drenthe. Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u naar de gemeentelijke 
website: www.middendrenthe.nl. U kunt ook telefonisch contact opnemen met een 
medewerker van de Gemeentewinkel via tel. (0593) 53 92 22. 
 
Algemeen graf 
Een algemeen graf wordt onder bijzondere voorwaarden voor 10 jaar uitgegeven en kan niet 
worden verlengd. Het graf is en blijft eigendom van de gemeente en wordt onderhouden 
door de gemeente. Het graf en het onderhoud is kosteloos.  
 
Eigen graven, grafrecht (rechthebbende) 
De gemeente geeft eigen graven uit voor een periode van 10, 25 of 35 jaar. U ‘koopt’ 
grafrechten voor een graf en bent dan rechthebbende. Het grafrecht kunt u met  5, 10, 15 
of  20 jaar schriftelijk verlengen. Verlengt u niet? Dan vervalt het grafrecht aan de 
gemeente en kan het graf geruimd worden. Eigen graven, urnengraven en -nissen worden 
in volgorde van ligging en nummering uitgegeven.  
 
Bosgraf 
Een gedeelte van de begraafplaats in Witteveen is aangewezen als bosbegraafplaats. Deze 
graven worden uitgegeven volgens tekening. Dit betekent dat uitgifte van een bosgraf niet 
op volgorde van ligging en nummering hoeft te zijn. Dit zijn graven voor  volwassenen, 
kinderen en urnen. 
 
Grafbedekking (gedenkteken) 
Voor het plaatsen van een gedenkteken is een vergunning nodig. Bij de aanvraag van de 
vergunning moet u een tekening meesturen met alle afmetingen van het gedenkteken.  
 
Onderhoud 
De rechthebbende van het graf is verplicht om het graf te onderhouden. U kunt het 
onderhoud bij de gemeente afkopen. De gemeente neemt het onderhoud dan over. 
 
Urnengraven/Urnennissen 
In Midden-Drenthe is cremeren niet mogelijk. Na de crematie kan de asbus of urn 
worden bijgezet in een (eigen) urnengraf, urnennis of een graf. 
 
Asverstrooiing 
Op de begraafplaatsen is een strooiveld aanwezig. Op aanvraag/afspraak kan hier de asbus 
verstrooid worden. Het is mogelijk een gedenkplaat op de gedenkmuur of een -kei - nabij 
het strooiveld - te laten aanbrengen. Een vergunning voor het aanbrengen van een 
gedenkplaat geeft de gemeente voor de duur van 25 jaar af.  
Ra\\ 
Openstelling 
De gemeentelijke begraafplaatsen zijn dagelijks opengesteld van zonsopgang tot 
zonsondergang. Begraven en bezorgen van as vindt gewoonlijk plaats van maandag t/m 
vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur. Begraven op andere momenten (bijvoorbeeld op zaterdag) is 
wel mogelijk. Hiervoor brengen wij een extra tarief in rekening. 
  

http://www.middendrenthe.nl/


 

 Tarieven begraafplaatsen (per 01-01-2020) 

 
Begraven     
Uitgifte graf, recht voor de duur van 10 jaar € 774,00 
 25 jaar € 1.935,00 
 35 jaar € 2.709,00 
Verlenging grafrecht, voor de duur van  5 jaar € 387,00 
 10 jaar € 774,00 
 15 jaar € 1.161,00 
 20 jaar € 1.548,00 
Uitgifte graf, overledene jonger dan 12 jaar, recht voor de duur van  10 jaar € 387,00 
 25 jaar € 967,00 
 35 jaar € 1.354,00 
Verlenging grafrecht, overledene jonger dan 12 jaar, voor de duur van 5 jaar € 192,90 
 10 jaar € 385,50 
 15 jaar € 578,00 
 20 jaar € 771,00 
Begraven van: Kinderen vanaf 1 jaar en volwassenen  € 583,00 
 Kinderen beneden 1 jaar (en als levenloos aangegeven)  € 291,50 
Voor het begraven op buitengewone uren (vóór 10.00 uur en na 16.00 uur en 
in het weekend) wordt het normale tarief verhoogd met 

  
€ 

 
291,50 

Voor het verkrijgen van toestemming voor het schudden van een graf 
Voor het na opgraven of schudden weer opnieuw begraven van een lijk 

 
  
€ 
€ 

1.265,00 
445,50 

Voor het plaatsen van een grafkelder wordt per grafruimte geheven  € 171,60 
Crematie    
Uitgifte urnengraf, recht voor de duur van  10 jaar € 387,00 
 25 jaar € 967,00 
 35 jaar € 1.354,00 
Verlenging van het recht op een urnengraf, voor de duur van 5 jaar € 192,90 
 10 jaar € 385,50 
 15 jaar € 578,00 
 20 jaar € 771,00 
Uitgifte urnennis, recht voor de duur van 10 jaar € 466,50 
 25 jaar € 1.166,00 
 35 jaar € 1.632,00 
Verlenging van het recht op een urnennis, voor de duur van 5 jaar € 232,50 
 10 jaar € 465,00 
 15 jaar € 697,00 
 20 jaar € 930,00 
Aanbrengen van een bloemenstandaard bij een urnennis  € 172,60 
Bijzetten van een asbus of urn,  in een grafruimte  € 178,90 
Bijzetten van een asbus of urn,  in een urnennis  € 175,70 
Verstrooien per asbus  € 68,25 
Grafbedekking    
Vergunning plaatsen gedenkteken/grafbedekking  € 171,60 
Vergunning gedenkplaat op een gedenkmuur bij het strooiveld  € 157,00 
Onderhoud door de gemeente onderhoud grafmonument per jaar  € 86,55 
Onderhoud voor een periode van 25 jaar (afkoopsom)  € 1.665,00 
Overschrijven van een graf (op naam van een andere rechthebbende)  € 5,60 

 


