Motie: Duurzame natuurbegraafplaats Leeuwarden
De raad van de gemeente Leeuwarden, in vergadering bijeen op [28-11-2018], behandelende het
‘Beleidskader Begraafplaatsen;
Overwegende dat;







Natuurbegraven een nieuw fenomeen is in Nederland en er steeds meer
natuurbegraafplaatsen komen. (Rapport Alterra Wageningen UR © 2013)
Een natuurbegraafplaats een begraafplaats is waar de graven in de natuur liggen. Op een
reguliere begraafplaats liggen graven in vooral rechte rijen langs verharde paden. Op een
natuurbegraafplaats liggen graven in schijnbare willekeur op mooie plaatsen verspreid over
een natuur of bosgebied. Tussen de graven is meer ruimte, er zijn geen hekken of
afrasteringen en ook geen speciaal vervaardigde grafstenen.
De natuurbegraafplaats en het graf worden onderhouden op een ecologische,
milieuvriendelijke wijze om een informele plaats te creëren waar zowel mens, dier als plant
voordeel bij heeft. (Rapport Alterra Wageningen UR © 2017)
Het een duurzame manier van begraven is. Het omhulsel of de kist van biologisch
afbreekbaar materiaal is, liefst zonder metalen verbindingen. De as wordt of verpakt in een
milieuvriendelijke afbreekbare urn, doek of mand of gestrooid in een urnengraf.

Constaterende dat;





De prijzen voor een graf op een natuurbegraafplaats in verhouding een stuk lager zijn dan bij
een traditionele begraafplaats. Dit komt onder andere doordat er geen kosten zijn voor het
onderhoud van een graf of het verlengen van grafrechten.
Nabestaanden niet te maken krijgen met hoge kosten voor een grafmonument.
Een duurzaam leven voor veel mensen steeds belangrijker wordt en dat een
natuurbegraafplaats meer past bij hun levensstijl.

Verzoekt het college om;




Te onderzoeken wat de kansen en mogelijkheden zijn om binnen de gemeente Leeuwarden
een natuurbegraafplaats te realiseren in samenwerking met eventuele marktpartijen. Bij dat
onderzoek de volgende aspecten te betrekken; zijn er geschikte locaties, hoeveel graven zijn
mogelijk en wat zijn de kosten voor de gemeente, eventuele marktpartijen en nabestaande(n).
De resultaten van dit onderzoek aan de raad te presenteren voor 1 oktober 2019.
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Johan Magré namens D66 Leeuwarden
Ursula de Voogd namens PvdA Leeuwarden
Femke Molenaar namens PAL/Groenlinks

Jan-Willem Tuininga namens FNP Leeuwarden

