
 

 

 

 

 

 

Schriftelijke vragen art. 71: Begraafplaatsen met eeuwige grafrust   

's-Hertogenbosch, 30 januari 2023 

Geacht college,  
 
Eerder hebben wij namens GroenLinks Den Bosch en PvdA Den Bosch schriftelijke vragen ex. 
artikel 71 ingediend met betrekking tot eeuwige grafrust (1 juni 2021). Bij de beantwoording 
van de vragen gaf u aan bereid te zijn om in overleg te treden met de islamitische gemeenschap 
om in ’s-Hertogenbosch begraafplaatsen met eeuwige grafrust te realiseren op gemeentelijke 
begraafplaatsen dan wel het realiseren van een particuliere islamitische begraafplaats met 
eeuwige grafrust.  

Recent hebben wij een gesprek gehad met de voorzitter van de stichting Solamen om te kijken of 
er ontwikkelingen zijn met betrekking tot begraafplaatsen met eeuwige grafrust. In den lande 
zien we dat er steeds meer islamitische begraafplaatsen met eeuwige grafrust worden 
gerealiseerd. Recent is aan de rand van Arnhem de grootste islamitische begraafplaats van West-
Europa geopend1. De stichting Solamen geeft aan dat er ruimte is voor een islamitische 
begraafplaats met eeuwige grafrust op de begraafplaats Orthen. De stichting geeft aan dat de 
laatste tijd binnen de christelijke gemeenschap steeds minder gekozen wordt voor een 
begrafenis. Er wordt namelijk meer gekozen voor een crematie. Dat blijkt ook uit cijfers van de 
Landelijke vereniging van Crematoria2. De stichting Solamen geeft aan dat zij onder de huidige 
omstandigheden binnen enkele jaren een financiële crisis tegemoet zullen gaan. Naast het feit 
dat er plek is voor een islamitische begraafplaats is er ook vanuit de stichting Solamen een 
financiële behoefte om de wens van de Bossche moslims in vervulling te brengen. Er is sprake 
van een win-win situatie. Echter laat de stichting Solamen weten dat de gemeente er niet voor 
openstaat om toestemming te verlenen voor eeuwige grafrust op de begraafplaats Orthen. 

 Dit brengt de fracties van GroenLinks en de PvdA Den Bosch tot de volgende vragen: 

1) Is het college inmiddels in overleg getreden met islamitische gemeenschappen over 
het realiseren van begraafplaatsen met eeuwige grafrust? Zo ja, wat is er uit dit 
overleg gekomen? Zo nee, waarom niet? En bent u bereid om alsnog op korte termijn 
in overleg te treden? 

2) Klopt het dat het college niet bereid is om toestemming te verlenen voor eeuwige   

Grafrust op de begraafplaats Orthen? Zo ja, waarom niet? 

3) Bent u het met GroenLinks Den Bosch en PvdA Den Bosch eens dat het van belang is 
om tijdig in te spelen op de veranderende behoeften van de samenleving als het om 
begraven en cremeren gaat, zodat hiermee het mes aan twee kanten snijdt te weten: 

                                                
1   https://www.rd.nl/artikel/1004826-arnhemse-moslimbegraafplaats-geopend-vanwege-eeuwige-grafrust-

hoe-gaan-christenen-om-met-grafruiming 
2   https://www.uitvaartverzekering.nl/nieuws/cremeren-steeds-populairder-onder-nederlanders 



begraafplaatsen meer ruimte geven en tegemoet komen aan wensen uit de inclusieve 
samenleving die wij voorstaan? 

Namens de fracties van GroenLinks en de PvdA Den Bosch 

Yeliz Doğan en Fouad Kabbouti 

 


