
Uitbreiding agrarisch bedrijf van 
Van Harten te Woubrugge 
Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport 

1 juli 2005  /  rapportnummer 1602-19 



  
 



 

Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport  
Uitbreiding agrarisch bedrijf van Van Harten Woubrugge 

Advies op grond van artikel 7.14 van de Wet milieubeheer voor het milieueffectrapport 

over de Uitbreiding van het agrarisch bedrijf van Van Harten te Woubrugge, 

uitgebracht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Jacobs-

woude door de Commissie voor de milieueffectrapportage; namens deze 

de werkgroep m.e.r.  

Uitbreiding agrarisch bedrijf van Van Harten te Woubrugge, 

de secretaris de voorzitter 

 

dr. N.M.W. van Buren ir. N.G. Ketting 

Utrecht, 1 juli 2005 

 



 



 

Postadres Postbus 2345 
 3500 GH  UTRECHT 
Bezoekadres Arthur van Schendelstraat 800 
 Utrecht 

telefoon (030) 234 76 66 
telefax (030) 233 12 95 

e-mail mer@eia.nl 
website www.commissiemer.nl 

 

 

 

Gemeente Jacobswoude 
Postbus 81 
2450 AB  LEIMUIDEN 

 

uw kenmerk uw brief ons kenmerk 
I-CvH 10 mei 2005 1602-19/vB/eh 

onderwerp doorkiesnummer Utrecht, 
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agrarisch bedrijf van Van Harten te 
Woubrugge 

(030) 234 76 51 1 juli 2005 

Geacht College, 
 
Met bovengenoemde brief1 stelde u de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) 
in de gelegenheid een advies voor richtlijnen uit te brengen voor een milieueffectrapport 
(MER) ten behoeve van de besluitvorming over de uitbreiding van het agrarisch bedrijf 
van Van Harten te Woubrugge. Overeenkomstig artikel 7.14 van de Wet milieubeheer 
(Wm) bied ik u hierbij het advies van de Commissie aan. 
 
De heer van Harten heeft het voornemen zijn bedrijf aan de Oudendijkseweg 4 te Wou-
brugge te wijzigen. Na de uitbreiding heeft het bedrijf een omvang van 5.271 varkens, 
177 melkkoeien en 96 stuks jongvee. Voor het voornemen is een vergunning op grond 
van de Wet milieubeheer noodzakelijk. De gemeente Jacobswoude is het bevoegde gezag 
voor deze vergunning. Voor deze vergunningverlening wordt milieueffectrapportage 
(m.e.r.) toegepast. De m.e.r.-procedure ging van start met de kennisgeving van de start-
notitie in het Witte Weekblad2. 
 
Dit advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie voor de m.e.r.3 – verder 
aangeduid als ‘de Commissie’. Het bedoelt aan te geven welke informatie het MER moet 
bieden om het milieubelang volwaardig in de besluitvorming mee te wegen. De Commis-
sie bouwt in haar advies voort op de startnotitie. Dat wil zeggen dat dit advies niet zelf-
standig leesbaar is, maar in combinatie met de startnotitie moet worden gelezen. 
 
Via de gemeente heeft de Commissie geen inspraakreacties en adviezen ontvangen.  

                                                

1  Zie bijlage 1. 
2  Zie bijlage 2. 
3  Zie bijlage 3 voor de samenstelling van de werkgroep. 
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Hoofdpunten 
De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het milieuef-
fectrapport. Dat wil zeggen dat het MER onvoldoende basis biedt voor het meewegen van 
het milieubelang in de besluitvorming, als de volgende informatie ontbreekt: 
 te verwachten toekomstige achtergronddepositie van ammoniak op voor verzuring 

gevoelig natuurgebied, de bijdrage van het bedrijf daaraan (nu en na realisatie van 
het voornemen) en de kritische depositiewaarde; 

 huidige en toekomstige emissie van ammoniak van het gehele bedrijf; 
 kwantitatieve omschrijving van geurhinder vanuit de stallen via mestvarkeneenhe-

den (mve) en stankcirkels;  
 de beschrijving van het meest milieuvriendelijk alternatief, gericht op reductie van 

stank naar de woonomgeving en ammoniakdepositie op kwetsbare natuurgebieden; 
 zelfstandig leesbare samenvatting, die duidelijk is voor burgers en geschikt is voor 

bestuurlijke besluitvorming. 
 
Beleid en besluit 
In het MER moet kort worden aangegeven welke randvoorwaarden er gelden bij het 
voornemen. Hierbij dient te worden verwezen naar de beleidsnota's, plannen en wetten 
die deze randvoorwaarden vastleggen.  
 
Alternatieven 
Er worden nu geen alternatieven genoemd. In het MER dienen in ieder geval de referen-
tiesituatie, het voorkeursalternatief en het meest milieuvriendelijk alternatief te worden 
uitgewerkt.  
De referentiesituatie moet uitgaan van de bestaande situatie inclusief de autonome ont-
wikkelingen als referentie waarop de effecten van de alternatieven worden bepaald. 
 
Voorgenomen activiteit  
De voorgenomen activiteit moet in het MER worden beschreven voor zover deze gevolgen 
heeft voor het milieu. 
 
Stallen 
Geef in het MER plattegronden van de toekomstige stallen (die dienen te voldoen aan het 
Varkensbesluit 1998) met daarin aangegeven de geïmplementeerde code uit de Regeling 
Ammoniak en Veehouderij (RAV) te geven RAV-code. Hieruit moeten dan af te lezen zijn: 
 de totale afmetingen van de stallen; 
 de grootte van de afdelingen en hokken c.q. individuele plaatsen met daarbij vermel-

de welke diercategorie en hoeveel varkens daarin gehouden worden en wat de opper-
vlakte per dier is; 

 het type stal (via de RAV-code). 
Geef de dimensionering van het luchtafzuig- en -wassysteem. Beschrijf de werking van 
de behandeling van het spuiwater en geef aan wat het flowschema is (kwaliteit en kwan-
titeit).  
 
Aan- en afvoer 
Ga in op het aan- en afvoeren (frequentie, tijdstippen, aantallen) van de varkens, koeien 
en  het droogvoer. 
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Situatieschets 
In het MER dient een situatieschets te worden opgenomen, waarbij bebouwing en ecolo-
gisch belangrijke bestemmingen duidelijk zijn aangegeven (bijvoorbeeld 1 op 5.000). De 
schets dient voorzien te zijn van een duidelijke legenda en toponiemen.  
 
Meest milieuvriendelijk alternatief (mma) 
Bij de ontwikkeling en onderbouwing van het mma adviseert de Commissie om primair 
aandacht te besteden aan maximale reductie van de ammoniakuitstoot en van stank 
door het toepassen van een combinatie van een biologische wasser (voor met name 
stank) en een chemische wasser (voor met name ammoniak). De voorgenomen aanpak 
(met een biologische wasser) is al milieuvriendelijk ten aanzien van ammoniakreductie, 
maar in het mma zou een 95%-chemische wasser ingezet kunnen worden in plaats van 
een 70% wasser. Maak in het MER inzichtelijk hoe bij de keuze voor chemische en/of 
biologische wasser belangen ten aanzien van geurhinder en ammoniakemissies afgewo-
gen worden. 

Het mma moet vervolgens worden geoptimaliseerd voor: 

 het treffen van isolatiemaatregelen van de gebouwen; 
 energiebesparingsmaatregelen, bijvoorbeeld regeling van centrale afzuiging met 

energiezuinige systemen (frequentieregelaars) en warmteterugwinning. 
 
Gevolgen voor het milieu 
De Commissie heeft aanvullend op de startnotitie nog de volgende opmerkingen: 
 
Ammoniak 
Beschrijf in het MER voor de referentiesituatie, het uitvoeringsalternatief en het mma: 
 de huidige en de te verwachten toekomstige achtergronddepositie van ammoniak; 
 de huidige en toekomstige emissie van ammoniak van het gehele bedrijf; 
 de kritische waarde van de omliggende kwetsbare natuurgebieden. 
 
Afvalstoffen 
Beschrijf de verwerking (bij biologische wasser met denitrificatie) en/of afvoer (bij che-
mische) van het spuiwater van de wasser. Indien gebruik wordt gemaakt van een chemi-
sche wasser beschrijf dan kort de voorzieningen voor de opslag van het zuur.  
 
Stank 
De reeds bestaande overbelaste geurhindersituatie door de ligging van het bedrijf ten 
opzichte van woningen en het voortbestaan hiervan bij de uitvoering van het voorkeurs-
alternatief vraagt om een zo goed mogelijke beoordeling van de stankbelasting inclusief 
de cumulatieberekening en de vermindering hiervan door alternatieve bedrijfsuitvoerin-
gen. 
De status van de woning aan de Oudendijkseweg 8 is volgens bevoegd gezag bepalend 
voor de vergunbaarheid van het initiatief. Bevoegd gezag zal duidelijkheid dienen te ge-
ven of het hier een categorie III dan wel een categorie IV woning betreft. Indien de wo-
ningen in de directe nabijheid volgens de indeling van de Richtlijn 1996, met de daarbij 
behorende jurisprudentie, worden ingedeeld in categorie IV, lijkt een berekening van de 
geurbelasting op basis van een erkend geurverspreidingsmodel met gebruikmaking van 
bijbehorende gebouwmodules niet nodig. Bij categorie III is dit wel het geval. 
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Geluid 
Vermeld globaal de geluidsemissies voor de dag-, avond- en nachtperiode, zowel voor 
een representatieve bedrijfssituatie als bij incidentele bedrijfssituaties zoals storingen. 
Geef aan hoe vaak deze laatste zich voor zullen kunnen doen. Geef aan in welke mate de 
geluidsemissies hinder kunnen veroorzaken, vooral waar de emissies boven de achter-
grondniveaus (kunnen) uitkomen. Een kwalitatieve weergave van dit aspect voldoet.  

Calamiteiten 
Geef zo goed mogelijk de kans op, en de aard van, calamiteiten en storingen die tot mili-
eu- of dierenwelzijnproblemen kunnen leiden4. Beschrijf ook de te nemen maatregelen 
om de gevolgen zoveel mogelijk te beperken. 

Overige hoofdstukken van het MER 
Presenteer in het MER een heldere alternatievenvergelijking. Geef een toelichting op de 
keuze van het voorkeursalternatief en breng de consequenties van deze keuze goed in 
beeld. Voor de onderdelen “leemten in milieu-informatie” en “samenvatting van het 
MER” heeft de Commissie geen aanbevelingen naast de wettelijke voorschriften. 
 

Hoogachtend, 
 
 
 
 
ir. N.G. Ketting 
Voorzitter van de werkgroep m.e.r. 
Uitbreiding agrarisch bedrijf van Van Harten 
te Woubrugge 

                                                

4 Ook gerelateerd aan zwavelzuur bij toepassing van een chemische wasser.  
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bij het advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport Uit-
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BIJLAGE 1 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 11 mei 2005 waarin de Commissie 
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen 

 



 

 

 



 

 

BIJLAGE 2 

Kennisgeving van de startnotitie 
in het Witte Weekblad d.d. 11 mei 2005  

 

 



 

 

BIJLAGE 3 

Projectgegevens 

Initiatiefnemer: H. van Harten 
 
Bevoegd gezag: Gemeente Jacobswoude 
 
Besluit: vergunning in het kader van de Wet milieubeheer 
 
Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: C 14.0 
 
Activiteit: De heer van Harten heeft het voornemen zijn bedrijf aan de Ou-
dendijkseweg 4 te Woubrugge te wijzigen. Na de uitbreiding heeft het bedrijf 
een omvang van 5.271 varkens, 177 melkkoeien en 96 stuks jongvee. 
 
Procedurele gegevens: 
kennisgeving startnotitie: 11 mei 2005 
richtlijnenadvies uitgebracht: 1 juli 2005 
 
Bijzonderheden: geen 
 
Samenstelling van de werkgroep: 
ing. H.J.M. Hendriks 
ir. N.G. Ketting (voorzitter) 
ir. N. Verdoes 
 
Secretaris van de werkgroep: dr. N.W.M. van Buren. 
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