
   AMENDEMENT                                                                                A7 
Algemene plaatselijke verordening gemeente Renkum 2020 / Afdeling 9 Asverstrooiing  
 
De raad van de gemeente Renkum in vergadering bijeen op 27 mei 2020 

 
constaterende, dat  

 de gemeente Renkum een voorstander is van deregulering en derhalve het schrappen van 
onnodige regels wil nastreven; 

 

 bij vermindering van regeldruk gekeken dient te worden  naar de bestaansreden van een 
regel of regels; 

 
overwegende, dat 
het gedeeltelijk of geheel verstrooien van as van een overledene als geuite wens van betrokkene 
tijdens zijn/haar leven dan wel door nabestaanden kan geschieden daar waar men vrede mee kan 
hebben variërend van het verstrooien in de eigen tuin tot in de rivier et cetera; 
 
besluit  
te schrappen artikel 5:36  van de voorliggende tekst en in de plaats daarvan op te nemen een nieuw 
artikel 5:36 
 
Artikel 5:36 Toestemming 
Het zelf verstrooien van as is toegestaan indien de eigenaar  van de verstrooiingsplaats toestemming 
geeft. 
 
Incidentele asverstrooiing is binnen de bebouwde kom verboden, tenzij hiervoor toestemming van de 
eigenaar en/of beheerder van de verstrooiingsplaats is verkregen.  
 
De raad gaat over tot de orde van de dag.  
 
PRD        

 
 

 
Note: tekst uit het voorliggende voorstel. 
 
Afdeling 9 AsvVerstrooiing van as 
 
Artikel 5:35 Definitie Begripsbepaling 
In deze afdeling wordt verstaan onder incidentele asverstrooiing verstaan: het verstrooien van as als 
bedoeld in de Wet op de lijkbezorging op een door de overledene of nabestaande(n) gewenste plek 
buiten een permanent daartoe bestemd terrein. 
 
Artikel 5:36 Verboden plaatsen 

1.Incidentele asverstrooiing is binnen de bebouwde kom verboden op andere plaatsen dan 
op de bij of krachtens de Bbeheersverordening begraafplaatsen gemeente Renkum daartoe 
aangewezen plaatsen. 

 
2.Het college kan een besluit nemen waarin de plaatsen, bedoeld in het eerste lid, voor een 
bepaalde termijn worden onttrokken aan de mogelijkheid voor asverstrooiing. 

 
3.Het college kan op verzoek van de nabestaande, die zorg draagt voor de asbus, op grond 
van bijzondere omstandigheden ontheffing verlenen van het verbod voor het verstrooien op 
andere plaatsen dan op de plaatsen, bedoeld in het eerste lid. 

Raad 27 mei 2020 – vervolg 28 mei 2020 

A7 Amendement is met 7 stemmen voor (GL CDA PRD) en 

14 stemmen tegen (VVD GB D66 PvdA) verworpen. 



 
Artikel 5:37 Hinder of overlast 
Incidentele asverstrooiing is verboden als indien daardoor hinder  of overlast wordt veroorzaakt voor 
derden. 
 

Dit amendement is gezien de omstandigheden rondom Covid-19 (nog) niet van 
handtekeningen voorzien. 

 


