Norm asverstrooiing volgens de wet
13 januari 2011

Vraag nummer: 7816

(oude nummer: 16333)

Geachte heer vd Putten, ik zou graag willen weten wat de norm is van het uitstrooien van as. Ik bedoel
daarmee hoeveel asverstrooiingen mogen er bijvoorbeeld per jaar per hectare plaatsvinden volgens de
wet.
Vriendelijke groeten R. Broeders

Antwoord:
Geachte heer,
Er is geen wet die een norm voor het verstrooien van een bepaalde hoeveelheid as per jaar per hectare
bevat. Ook geen algemene maatregel van bestuur zoals hetr Besluit op de lijkbezorging of een
ministeriele regeling.
Het zit zo in elkaar, dat gemeenten (B&W) vergunning moeten geven voor het permanent gebruik van
een strooiveld. Artikel 66b Wlb zegt:
De bestemming van een terrein om permanent as op te verstrooien door de houder van een
crematorium en de houder van een plaats van bijzetting vindt niet plaats dan met vergunning van
burgemeester en wethouders van de gemeente waarin het terrein is gelegen.
Aan het verlenen van een vergunning kunnen voorwaarden worden verbonden. In dit geval ook. In het
verleden adviseerde de toenmalige Inspectie van de volksgezondheid voor de hygiene van het milieu
(later de VROM- Inspectie) aan gemeenten om bij bepaalde aantallen verstrooiingen nadere eisen aan
de vergunning te verbinden.
Bij relatief geringe aantallen zijn geen nadere eisen nodig; bij (erg) grote hoeveelheden as wel. Bij de
meeste begraafplaatsen is het zo, dat ze zo weinig verstrooiingen hebben, dat ze ruim onder de norm
voor aanvullende eisen blijven.
Waar die grenzen liggen en om welke aanvullende eisen het gaat, is al vaak behandeld in vragen in de
subrubriek 'Strooiveld' van de hoofdrubriek 'Cremeren'. Daar wil ik u naar verwijzen.
http:// www.uitvaart.nl/? s_page_id=68&pid=1&scat=76
Met vriendelijke groet,
mr W.G.H.M. van der Putten

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