ASBEST SLOOPMELDING
GEDAAN. EN NU?
U heeft een reactie ontvangen op uw
sloopmelding.
In dit informatieblad leest u welke stappen
u moet volgen als uw melding wel of niet is
geaccepteerd.

UW MELDING IS GEACCEPTEERD
Uw melding is geaccepteerd:
• U mag als particulier het door u
gemelde asbest verwijderen.
• Let op de verplichtingen die wij in
de brief hebben vermeld. U moet
hieraan voldoen.
• Op de website van de DCMR staat
een link naar uw gemeente.
Op de website van uw gemeente
vindt u de informatie over inleveren
van het asbest.
• Neem de goedkeuringsbrief altijd
mee naar de milieustraat.
• Op de website van Milieucentraal
vindt u nog meer informatie over
het zelf verwijderen van asbest.

UW MELDING IS NIET GEACCEPTEERD
Helaas is uw melding niet geaccepteerd.
De meest voorkomende redenen voor
afwijzingen zijn:
• U heeft een verwijdering
van asbest gemeld die u als
particulier niet mag uitvoeren.
• U wilt meer asbest verwijderen
dan wettelijk is toegestaan.
• U wilt asbest verwijderen uit een
gebouw dat niet een woning is, of
daarbij hoort.
• U wilt de werkzaamheden
uit laten voeren door een
bedrijf. In dit geval moet u een
asbestinventarisatierapport
meesturen. Dat heeft u niet
gedaan.

ZONDER GEACCEPTEERDE MELDING,
GEEN ASBEST VERWIJDEREN
Ga nooit aan de slag zonder een
geaccepteerde melding. Dit zijn de
gevolgen als u toch aan de slag gaat.
Door ondeskundig handelen kan
er een verontreiniging met asbest
ontstaan.
• De gemeente kan dan een
verontreinigings- en blootstellingsonderzoek eisen.
• Het saneringswerk moet alsnog
door een gecertificeerd bedrijf
worden uitgevoerd.
• Alle kosten die gemaakt worden
voor deze werkzaamheden
komen voor rekening van de
eigenaar van het bouwwerk.
• Er kunnen strafrechtelijke
sancties worden opgelegd
(Bestuurlijke strafbeschikking
milieu) en deze bedraagt
€ 1.000,- of meer.
EEN NIEUWE MELDING DOEN
Om te zorgen dat uw nieuwe melding
wordt geaccepteerd, moet u eerst de
instructies opvolgen die in de brief
staan.
VRAGEN?
Heeft u vragen dan kunt u contact
opnemen met de toezichthouder.
Zijn of haar contactgegevens staan in
de brief.

