Meldingsformulier ‘Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval’
Gemeente Terneuzen
Gegevens melder
Naam

: _______________________________________________________________

Adres

: _______________________________________________________________

Postcode

: _________________ Plaats : ______________________________________

Telefoon

: _________________ Email

: ______________________________________

Maakt in het kader van het ‘Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval’ melding van het in werking
hebben van een mobiele puinbreker. Deze zal werkzaamheden verrichten van:
Begindatum

: _________________

Einddatum

: _________________

Werktijden

: van _______ uur tot ______uur

Hoeveelheid en aard te breken bouw- en sloopafval
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Merk puinbreker

: __________________ ______ Bronvermogen LW : __________ dB(A)

(beschrijving van het bronvermogen van de puinbreker toevoegen)

Plaats waar de mobiele puinbreker zal worden opgesteld
Naam

: _______________________________________________________

Adres

: _______________________________________________________

Postcode

: _________________ Plaats : ______________________________

Telefoon

: _________________ Email

Kadastrale ligging

: _________________ Sectie : __________ Nr(s)

Contactpersoon

: _______________________________________________________

Mobiel nummer

: _________________ Email

: ______________________________
: ___________

: _____________________________

Ondertekening melder
Datum

: _______________

Plaats : ____________________________________

Handtekening : ____________________
Bij deze melding te overleggen:
1. een bouwkundige plattegrondtekening, schaal niet kleiner dan 1:200, doch bij voorkeur 1:100
met de uit- en inwendige samenstelling van de plaats / inrichting en toebehoren aangevende
(grens van de inrichting, ligging/indeling gebouwen, werkruimten, plaatsing
apparatuur/installaties) en de onmiddellijke omgeving van de inrichting binnen een straal van
250 meter (aantal / type/ bestemming gebouwen en terreinen met huisnummer)
2. beschrijving van het bronvermogen van de puinbreker

Toelichting
Melden:
Degene die voornemens is om de puin te breken via een mobiele breker dient:
- Minimaal 15 werkdagen voor aanvang dit schriftelijk te melden bij de Gemeente Terneuzen,
team Vergunningen en Handhaving, door dit formulier met de gevraagde bijlagen te mailen
naar omgevingsvergunning@terneuzen.nl (let op: maximaal 10 MB per mail).
- Minimaal 2 werkdagen voor aanvang van breekwerkzaamheden dient u de gemeente
Terneuzen op de hoogte te stellen per mail naar omgevingsvergunning@terneuzen.nl
Belangrijke voorschriften uit het Besluit:
- Het is verboden puin te breken afkomstig van elders.
- Puinbreken mag uitsluitend gebeuren in de directe nabijheid vanwaar het afval vrijkomt en ten
hoogste voor een periode van 3 maanden.
- Vorming van stof wordt voorkomen en daarvoor dient er een doelmatige sproei-installatie
aanwezig te zijn.
- Bouw- en sloopafval worden opgeslagen op een vlakke harde bodem.
- Binnen vijf werkdagen na beëindiging van breekwerkzaamheden zijn alle sporen van het
mobiel puinbreken en bijhorende opslagfaciliteiten verwijderd.
- Op de locatie (of nabij de puinbreker) dient een logboek aanwezig te zijn.
- Puinbreken mag alleen maar plaatsvinden tussen 07.00 en 19.00 uur en niet op zaterdagen,
zondagen en feestdagen.
- Geluid : Op de gevel van woning of ander geluidsgevoelige ruimte mag ten hoogste een
geluidbelasting LA,rt veroorzaakt worden van:
o 75 dB(A) indien maar maximaal 5 werkdagen breekwerkzaamheden
o 70 dB(A) indien maar maximaal 15 werkdagen breekwerkzaamheden
o 65 dB(A) indien meer dan 15 werkdagen breekwerkzaamheden
o 60 dB(A) indien het een gevel betreft van een school, verpleeg- of ziekenhuis.
Ter illustratie wordt in onderstaande tabel een indicatie gegeven van de minimale afstand van
de installatie tot de gevel van de dichtstbijzijnde woning bij een geluidsbelasting (LA,rt) van
65, 70 en 75 dB(A) en de bijhorende bronsterktes.
Bronsterkte (Lw)
mobiele puinbreker in
dB(A)

112
115
118
121
124

Minimale afstand in meters tot de gevel van de dichtstbijzijnde woning of
geluidsgevoelige bestemming bij een geluidsbelasting (LA,r.t)
Langer dan 15
werkdagen: 65 dB(A)
80
110
160
220
320

Maximaal 15
werkdagen: 70 dB(A)
45
65
90
125
175

Maximaal 5
werkdagen: 75 dB(A)
25
35
50
70
100

Door het treffen van voorzieningen en maatregelen kan de bronsterkte (het geluidsvermogen)
van de mobiele puinbreker worden gereduceerd.
Inhoud logboek
In het logboek dient aanwezig te zijn:
1. Gegevens omtrent de bronsterkte LWA van de puinbreker;
2. Inspectie- en onderhoudsschema puinbreker
3. Kalibratie weegeenheid puinbreker
4. Afschrift van deze melding/tekening
5. Andere certificaten en keuringen
6. Registratie puinbreker (5 jaar bewaren)
Geregistreerd per werkdag dient te worden:
a. Hoeveelheid sloop- en bouwafval die wordt bewerkt.
b. Hoeveelheid puingranulaat die wordt afgevoerd.
c. Hoeveelheid/aard van de ontstane afvalstoffen en de wijze waarop ze nuttig worden
toegepast.

