Asche verstreuen im Sneeker Meer
14 december 2017

Vraag nummer: 53084
Hallo,
ich hoffe ich darf meine Frage auf deutsch formulieren.
Ich denke darüber nach, meine Asche im Sneeker Meer verstreuen zu lassen. Vermutlich brauche ich
eine Genehmigung der Gemeinde Südwest- Friesland und vom Rijkswaterstaat. Falls ich/ meine
Angehörigen die bekommen, brauchen sie doch einen Bestatter mit Schiff.
Gibt es so was in oder um Sneek, wo ich mich weiter schlau machen kann, auch wegen der Kosten.?
Danke für Ihre Antwort
H.R.

Antwoord:
Geachte heer,
Ik heb er geen bezwaar tegen dat u uw vraag in het Duits stelt, als u van mij niet verwacht in het Duits te
antwoorden. Daar is mijn Duits helaas te slecht voor.
Uw vraag is - in iets andere varianten - al eerder gesteld. Het antwoord op uw vraag komt overeen met
mijn antwoord op vraag 'Illegaal as verstrooien in rivier?' en vraag 'Verstrooiing op rivier toegestaan?' in
de sub- rubriek 'As Verstrooien'.
De behandelde vragen zijn al wat ouder. Ik merk op dat er sinds 1 juli 2011 nieuwe regelgeving is,
waarover onder meer.
Het antwoord op uw vraag komt er in het kort op neer dat het zelf verstrooien van as mag, als
1. de gemeente het niet in een verordening op die plaats heeft verboden en als
2. de eigenaar en
3. de waterbeheerder van de verstrooiingsplaats er geen bezwaar tegen heeft (en tijdig een melding
krijgt).
Het Sneekermeer ligt bij mijn weten inderdaad in de gemeente Súdwest- Fryslân. Wie eigenaar is van
(een gedeelte van) het Sneekermeer, is mij niet bekend. Maar waarschijnlijk kan de gemeente u dat
vertellen.
Zie ook andere antwoorden op vragen in dezelfde sub- rubriek, o.a. vraag 'As verstrooien
binnenwateren'.
Met vriendelijke groet,
mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering
hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.
TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl
Bron: www.uitvaart.nl/ juridisch/ cremeren/ as- verstrooien/ asche- verstreuen- im- sneeker- meer/53084

Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl
TIP
Bezoek ook eens de video- adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en
antwoorden (klik hier).
Als u zelf een plaats voor het verstrooien van as wilt kiezen zie:

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.
TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

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

Bron: www.uitvaart.nl/ juridisch/ cremeren/ as- verstrooien/ asche- verstreuen- im- sneeker- meer/53084

