Aanvrager

Formulierversie
2013.01
1

Persoonsgegevens aanvrager/melder

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

Burgerservicenummer

Geslacht

Man
Vrouw
Niet bekend

Voorletters

Voorvoegsels

Achternaam

2

Verblijfsadres

Postcode

Huisnummer

Huisletter

Huisnummertoevoeging

Straatnaam

Woonplaats

Adres

Datum:

Aanvraagnummer:
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3

Correspondentieadres

Adres

4

Contactgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Datum:

Aanvraagnummer:

Pagina 2 van 2

Locatie

Formulierversie
2013.01
1

Locatieaanduiding

Locatie waar de werkzaamheden
plaatsvinden

2

Adres
Kadastraal perceelnummer
Locatie op Noordzee, Waddenzee of IJsselmeer

Adres

Postcode

Huisnummer

Huisletter

Huisnummertoevoeging

Straatnaam

Plaatsnaam

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

Ja > Specificeer hieronder de locatie(s)
Nee

Specificatie locatie

Toelichting op locatie

3

Kadastraal perceelnummer
Eigendomssituatie

Burgerlijke gemeente
Eigendomssituatie
van het perceel
Kadastrale gemeente
Kadastrale sectie

U bent eigenaar van het perceel
U bent erfpachter van het perceel
U bent huurder van het perceel
Anders

Uw belang bij deze aanvraag

Datum:

Aanvraagnummer:

Pagina 1 van 3

Slopen

Formulierversie
2013.01

Slopen en/of asbest verwijderen

1

Slopen en/of asbest verwijderen

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?

Het hoofdgebouw
Een bijgebouw of ander bouwwerk

> Vul hieronder de
naam of aanduiding van het bijgebouw of bouwwerk in.

Naam of aanduiding van het
bijgebouw of bouwwerk

2

Sloopwerkzaamheden

Wat wilt u precies gaan doen?

Het gehele bouwwerk slopen
Een deel van het bouwwerk slopen

> Geef hieronder
een exacte omschrijving van het gedeelte dat u gaat slopen.

Ik ga alleen asbest uit het bouwwerk verwijderen
Geef een exacte beschrijving van
het gedeelte dat u gaat slopen.
Gaat het om reparatie of
mutatieonderhoudswerkzaamheden
waarbij asbest wordt verwijderd?

Ja

Ontstaat er onnodige leegstand
of wordt het gebruiksgenot
belemmerd als pas 4 weken na de
melding gestart kan worden met de
werkzaamheden?

Ja
Nee

Worden de sloopwerkzaamheden
door een particulier uitgevoerd?

Ja

> Geef hier onder aan of 4 weken wachten voor de
start van de werkzaamheden leidt tot onnodige leegstand of
beperking van het gebruiksgenot.

Nee
Gedeeltelijk

> Geef hier onder aan of de werkzaamheden worden
uitgevoerd in een woning of bijbehorend bouwwerk bij een
woning.

Nee
Worden de sloopwerkzaamheden
uitgevoerd aan een woning of
bijbehorend bouwwerk bij een
woning?

Ja

Gaat het om het verwijderen van
in totaal maximaal 35 m2 van de
volgende materialen?

Ja, geschroefde asbesthoudende platen met
hechtgebonden vezels, niet zijnde dakleien
Ja, asbesthoudende vloertegels
Ja, niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking
Nee, (ook) andere materialen
Nee, meer dan 35 m2

> Geef hier onder aan welke materialen worden
verwijderd

Nee

Beschrijf eventueel uitgebreider
wat u wilt gaan doen.

Datum:

Aanvraagnummer:

Bevoegd gezag: Gemeente Smallingerland
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Waarvoor is het (gedeelte van het)
bouwwerk op dit moment in gebruik
of was het als laatste in gebruik?
3

Afval en gevaarlijke stoffen

Om hoeveel m3 sloopafval gaat
het?
Zit er asbest in het te slopen
(gedeelte van het) bouwwerk?

Ja
Nee
Onbekend

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.
Is het (te slopen gedeelte van
het) bouwwerk verontreinigd met
gevaarlijke stoffen?
4

Ja
Nee

Sloopmethode

Welke methode gebruikt u voor het
slopen?

Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld
met een voorhamer)
Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met
een pneumatische voorhamer)
Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld met
een bulldozer of sloopkogel) > Geef hieronder een
omschrijving van het type materieel en/of de methode.
Anders > Geef hieronder een omschrijving van het type
materieel en/of de methode.

Geef eventueel een toelichting op
wat u gaat doen als u hierboven
hebt ingevuld: 'Met groot materieel'
of 'Anders'.
Voert u zelf de
sloopwerkzaamheden uit?

Ja
Nee

Vermeld de naam en het
adres van degene die de
sloopwerkzaamheden uitvoert.
Op welke data en tijdstippen
worden de werkzaamheden
uitgevoerd?

Datum:

Aanvraagnummer:

Bevoegd gezag: Gemeente Smallingerland
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Nawoord en ondertekening
Zijn de bijlagen bij deze aanvraag
compleet

Alleen te beantwoorden
als de bijlagen nog niet
compleet zijn
Alleen te beantwoorden
als de bijlagen nog niet

Ja
Nee

De volgende bijlagen dien ik later
in
De volgende bijlagen dien ik niet in

compleet zijn

Vul uw eventuele persoonlijke
opmerkingen over uw aanvraag
hier in.
Als blijkt dat voor één van de
onderdelen geen vergunning
verleend kan worden, wilt u dan
voor de overige onderdelen wel
een vergunning ontvangen?

Ja
Nee

Geeft u toestemming om persoonsen adresgegevens van de
aanvrager/melder en, indien van
toepassing, de gemachtigde
openbaar te maken?

Ja
Nee

Geeft u toestemming om de
geschatte projectkosten / kosten
van de werkzaamheden openbaar
te maken?

Ja
Nee

Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld en dat ik weet dat er
kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.
Niet verplicht in te vullen
indien u gemachtigde

Handtekening aanvrager

bent

Datum
Handtekening

Handtekening gemachtigde
Datum
Handtekening

Datum:

Aanvraagnummer:
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