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Geachte Raad, 
 
Met bovengenoemde brief stelde u de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) 
in de gelegenheid een toetsingsadvies uit te brengen over een milieueffectrapport (MER) 
ten behoeve van de besluitvorming over Varkenshouderij De Jong te Tjerkgaast. Over-
eenkomstig artikel 7.26 van de Wet milieubeheer (Wm) bied ik u hierbij het advies van 
de Commissie aan. 
 
De Commissie hoopt met haar advies een constructieve bijdrage te leveren aan de be-
sluitvorming. Zij zal graag vernemen hoe u gebruik maakt van haar aanbevelingen. Dit 
houdt in dat de Commissie graag het (ontwerp)besluit en de evaluatiedocumenten krijgt 
toegestuurd. 

Hoogachtend, 
 
 
 
 

ir. N.G. Ketting 
Voorzitter van de werkgroep m.e.r. 
Varkenshouderij De Jong te Tjerkgaast 
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Advies op grond van artikel 7.26 van de Wet milieubeheer over het  

milieueffectrapport over Varkenshouderij De Jong te Tjerkgaast, 

uitgebracht aan de gemeente Skarsterlân door de Commissie voor de  

milieueffectrapportage; namens deze 

de werkgroep m.e.r. 

Varkenshouderij De Jong te Tjerkgaast, 

de secretaris de voorzitter 

 

dr. G.P.J. Draaijers ir. N.G. Ketting 
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1. INLEIDING 
De Gebroeders de Jong wil, ter vervanging van twee vleesvarkensbedrijven en 
één vleeskuikenbedrijf, een varkenshouderij oprichten aan Strjitwei 15 te 
Tjerkgaast (Friesland). Er wordt een milieuvergunning aangevraagd voor het 
houden van 4666 vleesvarkens. Voor de besluitvorming over de aanvraag van 
deze vergunning wordt de procedure van milieueffectrapportage (m.e.r.) door-
lopen.  
 
Bij brief van 15 juni 20061 heeft het college van B&W van de gemeente Skar-
sterlân de Commissie voor de m.e.r. in de gelegenheid gesteld om advies uit te 
brengen over de richtlijnen voor het MER. De m.e.r.-procedure ging van start 
met de kennisgeving van de startnotitie in de Jouster Courant van 14 juni 
20062.  
 
Het advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie voor de m.e.r.3 
De werkgroep treedt op namens de Commissie voor de m.e.r. en wordt verder 
in dit advies 'de Commissie' genoemd. 
 
De Commissie heeft kennis genomen van het feit dat het bevoegd gezag geen 
inspraakreacties en adviezen heeft ontvangen.  
 
Op grond van artikel 7.26, lid 1 van de Wm toetst de Commissie: 
 aan de richtlijnen van het MER4, zoals vastgesteld op 28 december 2005; 
 op eventuele onjuistheden5; 
 aan de wettelijke regels voor de inhoud van een MER6. 
 
Tijdens de toetsing inventariseert de Commissie eerst of er tekortkomingen 
zijn in het voldoen aan de wettelijke vereisten en de richtlijnen en gaat zij na 
welke onderdelen van het MER in aanmerking komen voor een positieve ver-
melding. Vervolgens beoordeelt de Commissie de ernst van de tekortkomin-
gen. Daarbij staat de vraag centraal of de benodigde informatie aanwezig is 
om het milieubelang een volwaardige plaats te geven bij het besluit over ver-
gunningverlening. Is dat naar haar mening niet het geval dan betreft het een 
essentiële tekortkoming. De Commissie zal dan adviseren tot een aanvulling. 
Overige tekortkomingen worden in het toetsingsadvies opgenomen, voor zover 
ze kunnen worden verwerkt tot duidelijke aanbevelingen voor het bevoegde 
gezag. Deze werkwijze impliceert dat de Commissie zich in het advies tot 
hoofdzaken beperkt en niet ingaat op onjuistheden of onvolkomenheden van 
ondergeschikt belang. 
 

                                                

1 Zie bijlage 1. 
2 Zie bijlage 2. 
3 Zie bijlage 3 voor de samenstelling van de werkgroep en andere projectgegevens. 
4 Wm, artikel 7.23, lid 2. 
5 Wm, artikel 7.23, lid 2. 
6  Wm, artikel 7.10. 
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2. OORDEEL OVER HET MER 

2.1 Algemeen 

De Commissie is van oordeel dat in het MER de essentiële informatie aan-
wezig is om het milieubelang een volwaardige plaats te kunnen geven in 
de besluitvorming.   
 

2.2 Toelichting op het oordeel 

In augustus 2005 is het Besluit luchtkwaliteit 2005 (Blk 2005) van kracht 
geworden. Voor een toetsing aan de eisen van het Blk 2005 is het van belang 
aan te geven welke bijdrage de stofemissies van het bedrijf leveren aan de fijn 
stof concentraties (PM10). Uit jurisprudentie blijkt dat hiervoor modelbereke-
ningen moeten worden uitgevoerd. Ten behoeve van het MER is gebruik ge-
maakt van een oriënterend model van het RIVM dat wordt aangeboden via de 
website van Infomil7. Naar de mening van de Commissie wordt gezien de rela-
tief lage achtergrondconcentraties en de aard van het initiatief voldoende dui-
delijk gemaakt dat voldaan wordt aan de eisen gesteld door het Blk 20058.  
 

3. OVERIGE OPMERKINGEN OVER HET MER MET AANBEVELIN-
GEN 
In dit hoofdstuk geeft de Commissie adviezen die naar haar mening van be-
lang zijn voor de kwaliteit van de besluitvorming, maar geen betrekking heb-
ben op essentiële tekortkomingen. 
 

3.1 Gevolgen voor de natuur 

In het MER wordt als referentie het bestaande melkveebedrijf aangehouden. 
Bij de beoordeling van de gevolgen van de NH3 depositie op de natuur wordt 
echter ook de sanering van de drie bestaande locaties van De Jong Sint Nico-
laasga B.V. betrokken. De Commissie acht dit een inconsequente benadering. 
Zij adviseert de gevolgen voor de natuur, gelijk aan de overige milieuaspecten, 
te beoordelen met het bestaande melkveehouderijbedrijf als referentie. Naar 
verwachting wordt de eindbeoordeling van de alternatieven en de varianten, 
en ook de onderlinge rangorde van de alternatieven en varianten hierdoor 
echter niet beïnvloed. 
 

                                                

7  Het oriënterende model bevat geen gebouwenmodule. Voor het gebruik ervan voor veehouderijstallen dient de 
effectieve schoorsteenhoogte te worden ingevuld die lager is dan de feitelijke hoogte, zodat rekening wordt 
gehouden met de gebouwinvloed, relatief lage uittreesnelheid en de beperkte warmteinhoud. De Commissie is 
van mening dat bij het onderhavige initiatief ook met gebruikmaking van deze lagere effectieve 
schoorsteenhoogte de grenswaarden niet overschreden zullen worden.  

8  De Commissie wijst er op dat in situaties waarbij grenswaarden dichter worden benaderd dan in de onderhavige 
situatie, het gebruik van het oriënterende model onvoldoende kan zijn om tot voldoende betrouwbare 
uitspraken te komen. In dergelijke gevallen adviseert zij de bijdrage van het initiatief aan de achtergrondconcen-
traties te bepalen door gebruik te maken van een op het Nieuw Nationaal Model gebaseerd verspreidingsmodel 
(bijvoorbeeld Stacks of PluimPlus).  
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■ De Commissie adviseert de gevolgen voor de natuur te beoordelen met het be-
staande melkveehouderijbedrijf als referentie. 

3.2 Investeringsniveau en energieverbruik van de wassers 

In het MER wordt informatie gegeven over luchtwassers, waarbij verschillende 
types met elkaar worden vergeleken. De Commissie vindt dat de daarbij ver-
strekte informatie over gecombineerde luchtwassers geen goed actueel beeld 
schept van het investeringsniveau en het energieverbruik t.o.v. de enkelvou-
dige luchtwassers. De indruk van de Commissie is dat deze aspecten aanzien-
lijk worden overschat.  
 
■ De Commissie adviseert om informatie in te winnen over investeringsniveaus en 

energieverbruik bij leveranciers van deze installaties.   
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Brief van het bevoegd gezag d.d. 15 juni 2006 waarin de Commissie 
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BIJLAGE 2 

Kennisgeving van het milieueffectrapport 
in “De Jouster Courant” d.d. 14 juni 2006  

 

 

 



 

 

BIJLAGE 3 

Projectgegevens 

Initiatiefnemer: De Jong Vastgoed Sint Nicolaasga B.V. 
 
Bevoegd gezag: Gemeente Skarsterlân 
 
Besluit: Vergunningverlening 
 
Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: C14.0 
 
Activiteit: Oprichting varkenshouderij 
 
Procedurele gegevens: 
kennisgeving startnotitie: 21 september 2005 
richtlijnenadvies uitgebracht: 17 november 2005 
richtlijnen vastgesteld: 22 december 2005 
kennisgeving MER: 14 juni 2006 
toetsingsadvies uitgebracht: 12 september 2006 
 
Bijzonderheden:  
De Commissie is van oordeel dat in het MER de essentiële informatie aanwe-
zig is om het milieubelang een volwaardige plaats te kunnen geven in de be-
sluitvorming.   
 
Samenstelling van de werkgroep:  
ir. N.G. Ketting (voorzitter) 
dr.ir. N.W.M. Ogink 
ing. M. Pijnenburg 
 
Secretaris van de werkgroep:  
dr. G.P.J. Draaijers 
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