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Ontwikkeling in 1 keer bleek niet mogelijk, gefaseerde (organische) 
ontwikkeling.
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Inventarisatie aan de hand van gegevens van de Gemeente Waterland en 
Omgevingsdienst IJmond, kadaster en KvK.

Bedrijven cat. 1&2, grootste afstand 30m -10m, detailhandel, zelfstandige
kantoren, agrarische bedrijven en horeca niet toegestaan

Kebo - > volumineuze detailhandel, bestaande bedrijfswoningen

Lebrun – Hellingweg 12 (Bm – metaalbewerking) 50m –> 30m

Eisinga – Hellingweg 9, timmerfabriek / scheepsbouwbedrijf 3.2 hindercontour  -
100m ->50m

Prijs en zonen – transportbedrijf, geen gegevens van bekend, beoordeling aan de 
hand van de feitelijke situatie -> GBA en KvK kantoor met woonfunctie.

Vaststellen ruimtelijk plan met geluidgevoelige functies beoordelen of sprake is 
van goed woon- en leefklimaat en in hoeverre bestaande bedrijven al dan niet in 
hun bedrijfsvoering worden beperkt. Bedrijven en Milieuzonering VNG (rustige 
woonwijk of gemengd gebied, waarbij richtafstanden met 1 stap worden verlaagd 
behalve voor gevaar) en onderzoek feitelijke situatie.
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Lebrun en Eisinga zijn bepalend voor de ontwikkelingsmogelijkheden op het 
Keboterrein. Deze bedrijven worden echter al beperkt in hun milieuruimte door 
de (reguliere) woningen aan de Hellingweg 17 en Eilandweg 31. Deze woningen 
zijn ‘maatgevend’ in het kader van het milieuspoor. Voor de nieuwe woningen 
dient echter te worden gekeken of sprake is van een goed woon- em leefklimaat 
(ruimtelijke spoor).
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Jurisprudentie: het is mogelijk om af te wijken van de richtafstanden, mits een 
afweging op maat wordt gemaakt en wordt gemotiveerd dat ter plaatse van de 
nieuwe geluidgevoelige functie sprake is van een goed woon- en leefklimaat. 
Gemengd gebied: matige tot sterke functiemenging, mede vanwege de afstand tot 
de N247 (<100m)

Voor de in het onderzoek betrokken bedrijven geldt dat de omvang van de 
milieucontour is bepaald. Dit betreft: 

LeBrun (overschrijding langtijdgemiddelde en piekniveaus)

Eisinga (voldoet aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit)

Waalgarage (voldoet aan grenswaarden uit het Activiteitenbesluit)

Beoordeling om langrtijdgemiddelde beoordelingsniveaus in de dag en 
nachtperiode en de piekgeluiden

Naast directe hinder ook gekeken naar indirecte hinder van de gezamenlijke 
bedrijven -> lager dan 50dB.
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Beoordeling langtijdgemiddelde en maximaal beoordelingsniveau (piekgeluiden)

Overdag 50dB (A), 45dB(A) avond en 40dB(A) nacht. Piekgeluid maximaal 
70dB(A)

Geluid verkeersaantrekkende werking 50dB(A) Schrikkelcirculaire

Berekeningen gemaakt aan de hand van het Standaard reken- en meetvoorschrift 
geluid 2012, Geonoise 3.11. De toetspunten liggen op 5m uit de perceelsgrens op 
1,5m hoogte.

LeBrun: 55dB overdag en 52dB avond, piek 75dB

Gecumuleerde belasting toetspunt 2: 55dB (Lebrun)

Indirecte hinder < 50dB
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Kaart met 50dB(A) contour langtijdgemiddelde beoordelingsniveau op 5m voor 
de drie bedrijven gezamenlijk. In blauw 45dB. Buiten 50dB is sprake van een 
goed woon- en leefklimaat.

Hogere waarden vaststellen mogelijk op grond van Activiteitenbesluit 
milieubeheer -> binnen niveau woningen 35dB(A).
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