As verstrooien in Vlissingen aan zee 2
17 augustus 2017

Vraag nummer: 51693
Dank u wel voor de snelle reactie op mijn vraag nummer: 51692.
Ik zag net een bio bus die aan een touw hangt, dan is er geen sprake van verstuivend as of eventuele
last voor andere mensen in de omgeving,enigste waar ik voor moet zorgen is het touw vasthouden tot
hij zinkt.
Ik heb ondertussen de gemeente al gemaild, Mvg

Antwoord:
Geachte mevrouw,
Biobussen zijn asbussen die langzaam oplossen. Dan komt de as langzaam in het water.
Het gaat er om dat een beetje as in het water drijft en aan het strand aanspoelt. Hoe denkt u dat mensen
aan het strand het idee vinden dat zij baden, spelen, drijven in water waar in de buurt een asbus
langzaam oplost? Daar denkt de wetgever aan.
As mag niet bij de kust in zee worden gestrooid, ook niet in bio- bussen.
De wetgever zegt, dat as alleen in open zee mag worden verstrooid, dat is zo'n 20 km uit de kust.
Er zijn bedrijven die mensen met een boot naar open zee brengen om as te verstrooien. U vindt er een
aantal in de Bedrijvengids van deze site (in de donkere balk boven in beeld), onder Asverstrooiing: Ter
zee.
Als u as op land verstrooit, niet in zee en niet bij het strand, is het allemaal wat makkelijker.
Met vriendelijke groet,
mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.
TIP
Bezoek ook eens de video- adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en

Bron: www.uitvaart.nl/ juridisch/ cremeren/ as- verstrooien/ as- verstrooien- in- vlissingen- aan- zee-2/51693

TIP
Bezoek ook eens de video- adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en
antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?

Er is een fout opgetreden.
Bekijk deze video op www.youtube.com of schakel JavaScript
in als dit is uitgeschakeld in je browser.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:
Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen
tijdelijk niet mogelijk.
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