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Noot voor de redactie 
Op de website vindt u het volledige advies. 
Voor meer informatie kunt u bellen met Lourens Loeven, 030 – 234 76 76. 
 

Persbericht 

 
 
Milieueffecten pluimveehouderij De Groot goed in 
beeld 
 
De milieueffecten voor de herbouw van pluimveehouderij De Groot in Kiel-Win-

deweer zijn goed beschreven in het aangevulde milieueffectrapport. Dat zegt de 

Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies aan de provincie Gro-

ningen. De provincie had de Commissie gevraagd het aangevulde rapport te be-

oordelen. 

 

Maatschap De Groot wil een deel van haar pluimveehouderij in Kiel-Windeweer her-

bouwen, nadat in 2019 twee stallen door brand zijn verwoest. Het bedrijf wil vier nieuwe 

stallen bouwen. Voordat de provincie Groningen besluit over de omgevingsvergunning, 

zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.  

 

Het milieueffectrapport is aangevuld na een eerder advies van de Commissie. De aan-

vulling houdt rekening met gewijzigde marktomstandigheden. Dit betekent dat het dier-

vriendelijker alternatief de voorkeur krijgt, met het Beter Leven 1 ster keurmerk. Alle 

stallen worden in dit alternatief voorzien van een overdekte uitloop. Voor de onderwer-

pen fijnstof, geur en ammoniak bevat het aangevulde rapport nu voldoende informatie.  

 

De nieuwe samenvatting geeft een goed beeld van het aangevulde milieueffectrapport. 

Het geeft de lezer informatie over de onderzochte alternatieven en laat zien wat de 

gevolgen van elk alternatief voor het milieu zijn. Ook de overwegingen om tot het voor-

keursalternatief te komen staan vermeld in de samenvatting.  

 

De Commissie vindt dat het milieueffectrapport voldoende informatie bevat om bij het 

besluit over de omgevingsvergunning het milieubelang volwaardig mee te kunnen we-

gen. 

 

----------------------------------------------------------- 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili-

eueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De 

Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval 

de provincie Groningen - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3464
http://www.commissiemer.nl/

