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Gemeente Enschede 

 

Meldingsformulier mobiel breken bouw- en sloopafval. 

 

Deze melding valt onder het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval van 15 januari 2004. 

 

Melding 

 

1. Gegevens over de eigenaar van de installatie. 

 

Naam   :__________________________________________________________ 

Adres   :__________________________________________________________ 

Postcode en Plaats :__________________________________________________________ 

Telefoonnummer :__________________________________________________________ 

Faxnummer  :__________________________________________________________ 

Contactpersoon  :__________________________________________________________m/v 

 

2. Gegevens over de drijver van de installatie.  
(alleen invullen als dit een ander is dan de eigenaar). 

 

Naam   :__________________________________________________________ 

Adres   :__________________________________________________________ 

Postcode en Plaats :__________________________________________________________ 

Telefoonnummer :__________________________________________________________ 

Faxnummer  :__________________________________________________________ 

Contactpersoon  :__________________________________________________________m/v 

 

3. Gegevens van de locatie/inrichting waar de installatie wordt gebruikt. 

 

Straatnaam en nummer :__________________________________________________________ 

Postcode en Plaats :__________________________________________________________ 

Telefoonnummer :__________________________________________________________ 

Contactpersoon  :__________________________________________________________m/v 

Kadastrale aanduiding :gemeente:_____________________sectie:_______nummer:_________ 

 

4.    Gegevens over de  installatie en de werkzaamheden. 

Periode waarbinnen de werkzaamheden vallen 

(maximaal 3 maanden)     :__________________________________ 

Datum waarop gebruik van de installatie start  :__________________________________ 

Datum waarop gebruik van de installatie eindigt  :__________________________________ 

Capaciteit van de installatie    :____________________________ton/uur. 

Bronsterkte (Lw) van de installatie   :_____________________________dB(A). 

Minimale afstand van de mobiele breker tot de gevel 

van de dichtstbijzijnde woning of geluidsgevoelige 

bestemming      :_________________________________m. 
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4. Gegevens over de aard van de te bewerken afvalstoffen. 
 

Hieronder dienen de aard en de hoeveelheid van de verschillende soorten te bewerken bouw- en  

sloopafval te worden vermeld. 

 

Soort bouw- en sloopafval     hoeveelheid (m³.) 

 

a…………………………………………………                        ………………m³. 

 

b…………………………………………………                        ………………m³. 

 

c…………………………………………………                        ………………m³. 

 

d…………………………………………………                        ………………m³. 

 

Voormalig gebruik sloopobject:………………………………………………... 

 

 

5.  Exacte plaatsaaanduiding. 
 

Bij de melding dienen tevens de volgende gegevens met behulp van een kadastrale kaart of een 

plattegrondtekening op een schaal van tenminste 1:1000 te worden  vermeld: 

 

a. de grenzen van het terrein van de locatie of de inrichting; 

b. de exacte positie van de mobiele puinbreker; 

c. de exacte positie van opslagvoorzieningen. 

 

 

 

Ondertekening. 

 

 

Plaats…………………………………..Datum………………….. 

 

 

Handtekening eigenaar van de installatie:…………………………………………. 

 

 

NB. Het voornemen om met een mobiele puinbreker bouw- en sloopafval te bewerken dient 

 tenminste 15 werkdagen  voor de aanvang schriftelijk met bijlagen te worden gemeld aan: 

 

Burgemeester en Wethouders 

afdeling Vergunningen, t.a.v. de heer  J.F. Smit 

Postbus 20 

7500 AD Enschede 

     

 

Ten minste 2 werkdagen voor de daadwerkelijke aanvang van de werkzaamheden dient hiervan melding te 

worden gedaan  bij de gemeente, telefoonnummer: 053 – 4817600 

Ook voor vragen over dit meldingsformulier kunt u terecht bij de gemeente Enschede op bovenstaand 

telefoonnummer. 

 
Degene die voornemens is de secundaire grondstoffen op of in de bodem te gebruiken is verantwoordelijk 
voor de milieuhygiënische verantwoorde toepassing daarvan. In bijna alle gevallen is voor het gebruik van 
secundaire grondstoffen het Bouwstoffenbesluit van toepassing. U wordt geadviseerd de consequenties van 
het Bouwstoffenbesluit tijdig met uw opdrachtgever te bespreken.  

 


