Asbest sloopmelding
1. Gegevens aanvrager
Achternaam
Voorna(a)m(en)
Postcode en plaats
Telefoonnummer

2. Waar vinden de sloopwerkzaamheden plaats?
Adres
Postcode en plaats

3. In welke hoedanigheid doet u deze melding?



Eigenaar
Geen eigenaar, maar ____________________________________________

4. Welk asbestverdacht materiaal komt bij de sloop vrij?
Bouwmaterialen die (geschroefd hechtgebonden) asbest bevatten
Golfplaten, nl. ______________ m2
 Anders, nl. ____________________________________________________
_________________________________________________________________



Nadat de toestemming is verleend kunt u het asbesthoudend materiaal verwijderen en/of
wegbrengen naar de milieustraat.

Lees de onderstaande regels aandachtig door
1. Het asbestverdacht materiaal moet worden verwijderd volgens de standaardvoorschriften van
het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
2. Slopen kan gevaar opleveren voor voorbijgangers en voor belendende gebouwen en hun
gebruikers. In verband hiermee moet het slopen op een zodanige wijze plaatsvinden dat geen
gevaar optreedt voor derden en de hinder voor de omgeving tot een minimum wordt beperkt.
3. Het is niet toegestaan het vrijkomend asbestverdachte materiaal te verkleinen of elders voor
andere toepassingen te gebruiken.
4. Asbestverdacht materiaal moet direct na verwijdering (luchtdicht) ter plaatse (dus niet op de
milieustraat) worden verpakt in speciaal dubbel doorzichtig plastic (gratis verkrijgbaar bij de
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

milieustraat) met een dikte van minimaal 0,2 mm. Deze verpakking moet worden afgesloten
door middel van tape van voldoende breedte.
De zo ontstane (handelbare) pakketten moeten worden voorzien van meerdere stickers met
een aanduiding dat het afval asbest bevat, e.e.a. volgens het Etiketteringsbesluit Warenwet.
Dit hoeft niet bij gebruik van (plastic) zakken met de opdruk ‘asbest’.
De pakketten mogen niet op, of langs de weg worden opgeslagen, maar moeten onmiddellijk
worden afgevoerd naar de milieustraat, Weltevreden 22 in De Bilt.
Het afvoeren moet zo worden gedaan dat de plasticverpakking niet wordt beschadigd. Bij
eventuele beschadiging moet de luchtdichtverpakking onmiddellijk worden hersteld.
Op de milieustraat moet het meldingsformulier met een legitimatiebewijs van de aanvrager
worden ingeleverd bij de aflevering van het asbest.
Op de milieustraat moet het asbestverdacht materiaal door de aanvoerder zelf op de daarvoor
bestemde plaats (pallets/asbestcontainer) worden geplaatst.. Dit op aanwijzing van de
beheerder of het aanwezige personeel.
Het asbestverdacht materiaal moet binnen 4 weken na dagtekening van deze melding zijn
verwijderd en afgevoerd naar de milieustraat. Na het verstrijken van deze termijn moet
opnieuw een sloopmelding worden ingediend.

5. Ondertekening van de aanvrager
Datum:

__________________________________

Plaats:

___________________________________

Handtekening
_______________________

Bijlagen bij de aanvraag toevoegen:




Foto’s (overzicht en detailfoto van de wijze van bevestiging)
Situatietekening
Legitimatiebewijs

ja / nee*
ja / nee*
Ja / nee*

*Doorhalen wat niet van toepassing is
Bij het ontbreken van een of meerdere bijlagen kan uw aanvraag niet in behandeling worden
genomen.
Toelichting vraag 1: Alleen particulieren kunnen deze aanvraag indienen. Als een bedrijf de
werkzaamheden uitvoert moet hiervoor een aanvraag om sloopvergunning worden ingediend bij het
Vergunningenloket.
Toelichting vraag 2: Als u geen eigenaar bent van het pand, raden wij u aan om de eigenaar in te
lichten over de sloopwerkzaamheden.
Toelichting vraag 3: Als het gaat om materialen aan de buitenzijde van het bouwwerk, is het van
belang om aan te geven hoe groot het oppervlak is van de vrijkomende materialen. Bij een
oppervlakte van meer dan 35m2 is altijd een sloopvergunning nodig.
De persoonsgegevens die u via dit formulier aan de gemeente De Bilt verstrekt, worden niet voor een
ander doel gebruikt dan voor de behandeling van uw melding.
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