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Datum: 5 oktober 2015  

Van collegelid:  Wethouder G.J. van Dijk  

Aan: Raads- en commissieleden via de raadsinfo  

Onderwerp: Stand van zaken natuurbegraafplaatsen  

 

Antwoord op de gestelde vraag/gevraagde informatie tijdens de vergadering van: 

 de gemeenteraad van [Datum] 

 de Commissie Samenleving van [Datum] 

 de Commissie Ruimte van [Datum] 

 Themabespreking van [Datum] 

 Werkgroep [Werkgroep] van [Datum] 

 Op verzoek van wethouder G.J. van Dijk  

 

Omschrijving van de vraag, het verzoek of de gewenste inlichtingen: 

Korte memo over de stand van zaken voor wat betreft de natuurbegraafplaatsen op landgoed De 

Polberg en landgoed Winfried, omdat de provinciale beleidsnotitie natuurbegraven in concept gereed 

is. 

 

Antwoord (in te vullen door organisatie):  

Met de vertegenwoordigers van de eigenaren van landgoed de Polberg te Wapenveld (Groteweg 23-

25-27) is de gemeente sinds februari 2014 in gesprek om op dit landgoed een natuurbegraafplaats 

te realiseren. Voor wat betreft dit initiatief heeft het vorige college van B&W op 18 maart 2014 een 

positieve grondhouding aangenomen, waarbij is aangegeven dat het initiatief in strijd is met het 

provinciale natuurbeleid en afstemming met de provincie noodzakelijk is. Op 20 april 2015 heeft de 
raadscommissie Ruimte zich net als het college van B&W positief uitgesproken over het verzoek. 

Op 26 januari 2015 heeft Natuurbegraven Nederland (NBN) eveneens een concept aanvraag 

ingediend voor wat betreft de realisatie van een natuurbegraafplaats. Deze keer op landgoed 

Winfried (Groteweg 13-15-17) te Wapenveld. Landgoed Winfried grenst aan landgoed De Polberg. 

Op 17 maart 2015 heeft het college van B&W ook t.a.v. dit initiatief een positieve grondhouding 

(onder voorwaarden) aangenomen. Ook t.a.v. dit initiatief is aangegeven dat het initiatief in strijd is 

met het provinciale natuurbeleid en dat afstemming met de provincie noodzakelijk is. Op 31 

augustus 2015 is het initiatief voor advies aan de raadscommissie Ruimte voorgelegd. In deze 

vergadering heeft de raadscommissie Ruimte zich positief uitgesproken over natuurbegraven in het 

algemeen. Twee natuurbegraafplaatsen zijn echter te veel van het goede en beide initiatiefnemers 

doen er goed aan om de krachten te bundelen. De raadscommissie heeft eveneens uitgesproken dat 

het provinciale beleid voor natuurbegraven moet worden afgewacht, voordat een definitief advies 

kan worden afgegeven. 

 
Een natuurbegraafplaats op landgoed De Polberg dan wel landgoed Winfried is in strijd met het 

huidige provinciale beleid, omdat aan beide landgoederen hoge natuurwaarden zijn toegekend. Zo 

maken beide landgoederen deel uit van het Natura 2000 gebied Veluwe. Beide landgoederen 

behoren daarnaast bijna volledig tot het Gelders Natuurnetwerk (GNN). Alleen de locaties waarop de 

landhuizen en de overige opstallen zijn gesitueerd behoren tot de Groene ontwikkelingszone (GO). 

Nieuwvestiging en grootschalige ingrepen in het GNN zijn alleen mogelijk wanneer er geen reële 
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alternatieven zijn of een groot maatschappelijke belang in het geding is. Een natuurbegraafplaats 

sluit niet aan op dit provinciale beleidskader. 

Omdat het college van Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland tegemoet wil komen aan een 

groeiende maatschappelijke behoefte is onlangs besloten om natuurbegraven als nieuwe functie in 

het GNN onder voorwaarden toe te staan. Hiermee wijkt GS af van het huidige beleid, zoals 

vastgelegd in de provinciale omgevingsvisie, waarin nieuwe functies in het GNN slechts bij grote 

uitzondering worden toegestaan. Met de bijgevoegde (concept) beleidsnotitie natuurbegraafplaatsen 

laat GS zien onder welke voorwaarden zij natuurbegraven willen toegestaan. De beleidsnotitie gaat 

de basis vormen voor de uitwerking in de provinciale omgevingsvisie, die in het voorjaar van 2016 

wordt geactualiseerd. 

 

De (concept) beleidsnotitie natuurbegraafplaatsen voorziet in tal van randvoorwaarden, die in de 

deze memo niet stuk voor stuk worden benoemd. Het aantal graven per hectare verdient in deze 

memo wel bijzondere aandacht, omdat deze provinciale randvoorwaarde sterk afwijkt van de 

initiatieven voor zowel landgoed De Polberg als landgoed Winfried. Uit de (concept) beleidsnotitie 

natuurbegraafplaatsen blijkt namelijk dat maximaal 50 graven per hectare in het Gelders 

Natuurnetwerk (GNN) worden toegestaan indien tevens een gelijke oppervlakte nieuwe natuur in de 

Groene Ontwikkelingszone (GO) wordt gecreëerd. In het GNN worden slechts 25 graven per hectare 

toegestaan indien tevens wordt bijdragen aan de realisatie van een provinciale natuurdoel (gelijke 

oppervlakte).  

 

De (mede)eigenaar van landgoed de Polberg te Wapenveld heeft inmiddels in een open brief aan de 

verantwoordelijk Gedeputeerde van de provincie Gelderland laten weten dat de voorgestelde 

grafdichtheden veel te laag zijn, waardoor natuurbegraven zijn aantrekkelijkheid als verdienmodel 

verliest en de instandhouding van het landschappelijk en cultuurhistorisch waardevolle landgoed in 

gevaar komt. Voor de inhoud van de open brief wordt verwezen naar de bijlage en de website van 

natuurbegraafplaats De Polberg (www.depolberg.nl). 

Natuurbegraven Nederland heeft vooralsnog niet gereageerd op de inhoud van de (concept) 

beleidsnotitie natuurbegraafplaatsen van de provincie Gelderland. 

 

Bijlagen: 

1. Concept beleidsnotitie natuurbegraafplaatsen provincie Gelderland 

2. Open brief aan de verantwoordelijk Gedeputeerde 


