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Geachte heer Bon, mevrouw Punt-Mai, 

 

Wij hebben uw open brief over ‘Zonnepark Dorkwerd’ ontvangen. In deze brief geeft 

u aan zich zorgen te maken over het klimaat-adaptief, natuur-inclusief en ecologisch 

inrichten van het zonthermiepark op het provinciaal slibdepot nabij Dorkwerd. 

 

Wij wijzen u erop dat de betreffende locatie een verwerkingslocatie (zogenaamde 

inrichting) van verontreinigde slib van de provincie Groningen is. De provincie is 

eigenaar, bevoegd gezag (zowel voor ‘milieu-’ als omgevingsvergunning) en 

verpachter. K3/Delta verzorgt de exploitatie van de in totaal 17 hectare grootte depot. 

Samen met Solarfields gaan zij als onderdeel van de nazorg van deze locatie op de 

schone deklaag zonthermie panelen neerleggen (totaal 12 hectare) en het depot 

pachten. Voor deze ontwikkeling hebben deze partijen in 2019 een omgevings-

vergunning aangevraagd en verkregen. 

 

Vanuit de provincie, K3/Delta en Solarfields zijn in 2019 en in 2020 verschillende 

gesprekken met u en de gemeente Groningen geweest over bijvoorbeeld het 

meenemen van natuur bij het ontwikkelen van het zonthermiepark op het slibdepot. De 

resultaten van deze overleggen zijn vastgelegd in een door Bureau Waardenburg 

gemaakt ‘Beheer- en inrichtingsplan Zonthermiepark Dorkwerd’ (concept, februari 

2020).  

 

Vanwege de ligging nabij de Stedelijke Ecologische Structuur (SES) heeft de 

gemeente vanuit haar gemeentelijke belang haar wensen wat betreft de ecologische 

inrichting van dit zonthermiepark richting ontwikkelaars en provincie aangegeven.  

 

Ter plaatse wordt de SES versterkt en vergroot. Rondom het depot komen 

verschillende nieuwe bomen en ten aanzien van de noodzakelijke gebouwen, 

installaties heeft de architect rekening gehouden met natuur-inclusief (onder andere 

door gebruik van hout en het aanbrengen van nestgelegenheden voor verschillende 

vogels).  

 



Volgvel 1 

 

Wij zijn van mening dat er door de inbreng van de verschillende partijen een 

gebalanceerde mix is ontstaan tussen energie opwekking / CO2- besparing, nazorg 

inrichting en natuur / ecologie (in willekeurige volgorde) binnen het toekomstige 

zonthermiepark.  
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Philip Broeksma 

Gebiedswethouder Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren 

Wethouder Verkeer&Vervoer, Energietransitie en Digitale Innovatie&ICT 
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