
Verslag van de bijeenkomst met omwonenden en belangstellenden over de 
ontwikkelingsplannen op het bedrijf aan de Vossenburg 1, 9605 PZ Kiel-Windeweer. 
 
Dit verslag is opgesteld door Jan Bouwman (adviseur van initiatiefnemer) en eventueel 
aangevuld door andere deelnemers aan de dialoog. 
Na de vakantieperiode is het conceptverslag verzonden aan de deelnemers van de dialoog en 
aan iemand die heeft aangegeven verhinderd te zijn. Er zijn geen opmerkingen of aanvullingen 
bij het conceptverslag ontvangen. 
 
Op 18 juni 2020 is een inloop georganiseerd op het agrarisch bedrijf van de familie De Groot 
aan de Vossenburg 1 te Kiel-Windeweer om de plannen voor het bedrijf te bespreken met 
omwonenden en belangstellenden. Daarvoor is een uitnodiging gegaan naar de bewoners van 
de meest dichtbijgelegen omwonenden tot op een afstand van ca 1.000 meter van het bedrijf. 
De heer De Groot heeft de meeste mensen persoonlijk kunnen uitnodigen. Ook is de 
uitnodiging gegaan naar gemeente Midden-Groningen en provincie Groningen. 
 
Het doel van de bijeenkomst was om omwonenden te informeren over en te betrekken bij de 
planvorming. 
In verband met de COVID-19 situatie wordt de bijeenkomst gehouden in de grote 
werktuigenberging op het bedrijf. Daar is een looproute aangegeven en zijn de zitplaatsen op 
ruime afstand van elkaar geplaatst. 
 
Gezien het mooie weer op de avond komen meerdere mensen vanaf 19.30 uur op de fiets 
naar het bedrijf en onder het genot van koffie/thee worden veelal bestaande contacten even 
aangehaald. 
Vooraf hebben 27 mensen aangegeven aan de inloop te willen meedoen zodat er met dit 
aantal goed aan de regels i.v.m. corona kan worden voldaan. Vertegenwoordigers van 
provincie Groningen zijn ook aanwezig. 
 
Om 20.00 start Erik de Groot met een welkom aan de aanwezigen en verteld aan de hand van 
een presentatie over de plannen voor hun bedrijf. 
Er zijn tekeningen van de nieuwe situatie aanwezig en tevens informatie over hoe de dieren 
worden gehouden op het bedrijf. Onderwerpen als brandveiligheid, dierenwelzijn en verlagen 
van emissie op het bedrijf komen in de presentatie aan de orde.  
 
Vervolgens verteld adviseur Jan Bouwman over de bedoeling van deze dialoog-avond en waar 
we nu staan in het proces van vergunningverlening. Alle officiële stappen in traject van 
vergunning en MER-procedure moeten in de komende tijd nog doorlopen worden. We staan 
nu aan het begin van het proces. Er zijn onderzoeken uitgevoerd en er is overleg geweest om 
tot een goed plan te komen. Nu staan we aan het begin van het proces omdat de nieuwe 
gebouwen niet binnen het huidige bouwvlak passen. De provincie Groningen is daarvoor het 
bevoegd gezag en de gemeente Midden-Groningen is ook bij het plan betrokken. 
 
 
De presentatie wordt met dit verslag per mail aan de deelnemers gezonden.  
 
Daarna is er gelegenheid om over het plan vragen te stellen en erover met elkaar in gesprek 
te gaan. Hierna enkele vragen of opmerkingen die aan de orde komen. 
 
Hoe lang gaat het duren voordat de stallen er weer staan? We hopen dat de stallen in 2021 te 
realiseren 
 
Wat gaan we als omwonenden merken van geur of fijnstof in de nieuwe situatie? Door het 
verschuiven van de stallen en door de manier van ventileren zal de geur op de meeste plaatsen 
in de omgeving dalen en op een enkele plaats iets toenemen. Voor fijnstof zal overal in de 



omgeving de concentratie lager worden dan in de huidige vergunde situatie door investeringen 
in filtering van fijnstof. 
 
We vinden het goede plannen van het bedrijf en we hopen dat je weer snel aan de gang kunt. 
 
Mooie plannen, goed georganiseerde avond. 
 
Mooie plannen, veel positieve nieuwe ontwikkelingen. Heel veel succes. 
 
 
Ieder wordt bedankt voor zijn of haar aanwezigheid en inbreng bij deze dialoog en wordt 
uitgenodigd om nog even iets te drinken en na te praten. 
 


