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Betreft Beantwoorden artikel 40-vervolgvragen over islamitische begraafplaats

Geachte heer Burakçin,

Bij brief van 5 oktober 2022, bij ons ingekomen op 6 oktober 2022, heeft u op 
grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad namens 
de fractie GroenLinks vervolgvragen gesteld over een islamitische begraafplaats.
Wij hebben uw vragen genummerd en beantwoorden deze als volgt.

Vraag 1. Klopt het dat een islamitische stichting in Dordrecht een verzoek heeft
ingediend tot het realiseren van een bijzondere begraafplaats voor 
moslims? Zo ja, wanneer is deze aanvraag ingediend? Kunt u 
aangeven wat de stand van zaken is hierin en wat de vervolgstappen 
zullen zijn?

Antwoord Mei 2021 is er door de stichting Islamitische Begraafplaats Dordrecht 
(IBD) een verzoek binnen gekomen op basis van artikel 38 van de Wet
op lijkbezorging. Sindsdien zijn er meerdere gesprekken gevoerd met 
deze stichting. In oktober 2021 is de afspraak gemaakt dat de 
stichting zelf actief opzoek gaat naar grond, mogelijk via een 
bedrijfsmakelaar en dat er een beleidsplan opgesteld zou worden.

Eind 2021 heeft de stichting hun beleidsplan opgesteld met het 
verzoek tot concrete planvorming. Er zijn nog geen voorstellen 
gekomen voor grond. Op het moment dat de stichting IBD met een 
voorstel voor grond komt, zullen wij dat toetsen aan de hand van de 
bestaande ruimtelijke plannen en daar waar mogelijk is hen adviseren
en faciliteren. Essenhof heeft aangegeven de begraafcapaciteit voor 
de bestaande islamitische begraafplaats te willen vergroten. Dit past 
niet in het beleidsplan van de stichting IBD.

Vraag 2. Is het college bereid om de (wettelijke) ruimte ofwel grafrechten "voor
onbepaalde tijd" al dan niet op delen toe te staan bij algemene en-of 
particuliere begraafplaatsen in Dordrecht? Zo ja, wat is hiervoor nodig
om dit te realiseren? Zo nee, waarom niet?

Antwoord De huidige gemeentelijke verordening laat begraven voor onbepaalde 
tijd niet toe, er zijn algemene graven en particuliere graven voor een 
bepaalde periode die verlengt kunnen worden. Dit recht op verlenging
van grafrecht is verankerd in artikel 28 van de Wet op de 
lijkbezorging. 
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Een mogelijkheid is de graftermijnen op te rekken voor zeer langere 
periode, hier zal dan wel een besluit over genomen moeten worden.

Op de begraafplaats is een deel ingericht voor islamitisch begraven en
ook hier is geen onbepaalde tijd op gevestigd. Ook bij de mogelijke 
uitbreiding wordt niet gesproken over onbepaalde tijd.

De huidige Wet op de lijkbezorging kent 2 soorten begraafplaatsen: de
gemeentelijke begraafplaatsen, met bepaalde tijd en/of onbepaalde 
tijd begraven, afhankelijk van de verordening en de bijzondere 
begraafplaatsen. 

De bijzondere begraafplaatsen zijn alle begraafplaatsen die niet van 
de overheid zijn. Een bijzondere begraafplaats voorziet in graven die 
alleen bestemd zijn voor mensen met verschillende religieuze wensen 
of andere voorwaarden die men wil hanteren.

Bij het inrichten van een bijzondere begraafplaats, waar de stichting 
IBD naar vraagt, is het aan de oprichter zelf om graven voor bepaalde 
of onbepaalde tijd uit te geven.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders

C.H.W.M. Post A.W. Kolff
secretaris burgemeester
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