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Geachte heer Winnen,
Op 8 november 2018 hebben wij uw sloopmelding ontvangen voor een interne verbouwing en
sloopwerkzaamheden zoals bedoeld in het asbestinventarisatierapport op de locatie Van Speijkstraat 47 – 49 in Amsterdam.
Toets sloopmelding
De melding is getoetst aan de indieningvereisten zoals opgenomen in artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012. De melding voldoet aan de hierin gestelde eisen.
Wat betekent dit voor u?
U heeft wellicht voor het wijzigen dan wel het aanpassen van de constructie, naast een sloopmelding, ook een omgevingsvergunning, activiteit bouw, nodig voor de hier boven genoemde werkzaamheden.
U mag beginnen met slopen voordat u in het bezit bent van een in werking getreden omgevingsvergunning.
Wij wijzen u er op dat u moet voldoen aan de relevante bepalingen van het Bouwbesluit 2012. Op
de website www.wetten.overheid.nl kunt u het Bouwbesluit 2012 inzien.
Mededeling aanvang en beëindiging sloopwerkzaamheden
Degene die de sloopwerkzaamheden gaat uitvoeren moet ten minste twee werkdagen voor de
feitelijke aanvang van die werkzaamheden een mededeling van de aanvang doen per e-mail aan
gebruikbouwenmilieu.sdw@amsterdam.nl
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Degene die de sloopwerkzaamheden heeft uitgevoerd moet uiterlijk op de eerste werkdag na de
dag van de beëindiging van de sloopwerkzaamheden hiervan een mededeling doen per e-mail aan
gebruikbouwenmilieu.sdw@amsterdam.nl
Stortbon(nen) en vrijgavebewijs asbest
Degene die de sloopwerkzaamheden uitvoert moet binnen twee weken na het beëindigen van
deze werkzaamheden een stortbon en/of een vrijgavebewijs sturen aan:
gebruikbouwenmilieu.sdw@amsterdam.nl

Heeft u nog vragen? Belt u dan met mevrouw G.T. Buhrs-Windt. Zij is te bereiken op werkdagen (ma-di-do-vrij)
tussen 8:30 uur en 14:00 uur. Haar telefoonnummer is 0202530867.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,
namens hen,

L. Waterman
Teammanager Vergunningen Bouw van stadsdeel West
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