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Persbericht nr. 2   23 oktober 2019 Groningen 
 
 
Verwarrende informatieverstrekking door K3-Delta/Solarfields over bouw Zonthermiepark 
‘Dorkwerd’ verandert niets aan de eis: herstel de natuur op slibdepot zoals beloofd. 
Zonthermie en natuur kunnen en moeten veel beter gecombineerd worden.  
 
RTV Noord bracht eergisteren het voor ons verrassende nieuws dat de 4260 zonneboilers die 
gebouwd gaan worden op het slibdepot ‘Dorkwerd’ niet op betonnen platen komen, zoals de 
tekening in de vergunning laat zien en zoals eerder ook besproken met K3 Delta. In plaats daarvan 
wordt nu gesteld dat het steeds om 5 panelen op twee betonnen bielzen van 2,60 meter zou gaan. 
De aanvrager van de vergunning K3Delta bevestigde ons desgevraagd gisteren:  (Betonnen) bielzen 
komen niet voor in de tekening en evenmin in de tekst van de ontwerpvergunning. Snapt u ‘m nog? 
 
Duidelijkheid over de constructie 
Het wordt nu echt tijd dat de bewoners maar blijkbaar ook de overheid te horen krijgt welke 
constructie gebruikt wordt voor het Zonthermiepark. Aannemende dat het bericht van RTV-Noord 
klopt, dan is er dus gelukkig niet zo idioot veel beton en dus schadelijke uitstoot nodig, als tijdens de 
roadshow van 9 juli in Dorkwerd is verteld. Minder dus, dan wij eerder voorrekenden in ons eerdere 
persbericht op 18 oktober j.l..  Maar we zijn allerminst gerustgesteld: bij gebrek aan enige officiële 
berekening, laat staan een toelichting in de vergunning zijn we opnieuw met behulp van openbare 
bronnen zo precies mogelijk zelf gaan rekenen op basis van nieuwe gegevens van Solarfields. En dan 
blijkt dat de milieubelasting nog steeds aanzienlijk is.  
 
Aanzienlijke milieubelasting, ook met minder beton 
In totaal is er sprake met de bouw van het veld met bielzen, een werkweg en betonnen nog steeds 
een betonnen  verharding nodig met een oppervlakte van 2.484m². In totaal gaat het dan om de 
inhoud van 457 m³ beton (ongeveer 60 betonwagens).  Alleen deze hoeveelheid betonverharding op 
het terrein levert een CO₂ uitstoot  van ruim 120.000 kg CO₂ equivalenten. De benodigde energie 
hiervoor: 1,5 MJoule met bijbehorende uitstoot aan stikstofverbindingen en een uitstoot aan 
fijnstof van 0,2 ton PM10-eq. Deze berekening is exclusief de te bouwen gebouwen, de leidingen en 
de fundatie voor de 35m hoge watertoren die een veel grotere uitstoot zullen veroorzaken. De 
vergunning laat echter zien, verbazingwekkend genoeg, dat onze rekensom niet kan kloppen: er is 
volgens de vergunning helemaal geen sprake is van uitstoot bij dit project. Het lijkt ons dat 
Solarfields /K3 Delta onmiddellijk ontboden moeten worden naar politiek Den Haag, om daar te 
vertellen hoe ze dit wonder van emissieloos bouwen voor elkaar krijgen.  
 
Ook met nieuwe constructie wordt de natuur ernstig gehinderd in het herstel  
Dat er op 99% van alles kan groeien en bloeien zoals Jelmer Pijlman van Solarfields beweert 
tegenover RTV Noord, is een onhoudbare stelling. Bij gebrek aan zonlicht en regenwater onder en in 
de schaduw van de 4260 panelen is géén goede natuurontwikkeling mogelijk. De panelen staan 
helaas nog steeds tegen elkaar aan, met te weinig ruimte tussen de panelen, tussen de rijen en de 
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panelen reiken nog steeds tot aan de grond. 
 
Alle studies, ook die in opdracht van de provincie verricht, zijn het er roerend over eens, dat dit 
slecht is voor de natuur. Ook is er eensgezindheid over hoe het veel beter kan: Panelen omhoog, dus 
op poten en ruimte er tussen, dus minder panelen. Waarom verkoopt Solar Fields hier aantoonbare 
nonsens? En waarom gaat de provincie/gemeente hier blijkbaar in mee?  
 
Burgerst dienen alsnog betrokken te worden bij beslisproces 
Het steekt de bewoners dat er maanden lang geheimzinnig is gedaan over de vergunningaanvraag en 
de omwonenden niet met de plannen op tafel in het planproces een serieuze rol is gegund. Teveel 
vragen en suggesties die toch zijn gedaan zijn genegeerd. Hoeveel beter het was geweest, wanneer 
de omwonenden wel als stake-holder serieus waren betrokken in dit planproces, zoals ook 
aanvankelijk alle betrokken partijen hebben beloofd.  
 
Op 9 juli tijdens de voorlichtingsavond of roadshow mochten we iets horen en zien van de tekening. 
Toen trokken we al de conclusie: betonnen platen als ondergrond van de panelen, hoe kom je er op. 
Pas nu er media aandacht voor komt, volgt een correctie. Maar ook met correctie zijn we allerminst 
gerustgesteld. En we hebben nog steeds geen plek aan de aan ons beloofde tafel voor overleg. 
 
Hopelijk besluiten de provincie en de gemeente: 

-  dat de planprocedure wordt stilgelegd; 
- dat het beloofde open overleg er als nog moet komen; 
- dat bespreekbaar blijkt hoe dit zonthermiepark zo vorm kan krijgen, dat de natuur 

(conform liggende adviezen) beter gediend wordt en 
- dat partijen er werkelijk iets voor over hebben alsnog draagvlak te verkrijgen onder de 

lokale bevolking en het verloren vertrouwen te herwinnen.  
 
 

180° panorama foto van een klein deel van het ‘slibdepot Dorkwerd’ waar nog wat natuur over is gebleven  

 
De wijkvereniging Reitdiep en de Vereniging Dorkwerd en omgeving blijven zich onverminderd 
inspannen voor het beloofde natuurherstel op het slibdepot ‘Dorkwerd’, net zo lang, totdat de stad 
hier een nieuwe ecologische hotspot rijker is, goed verbonden met de ecologische zone langs het 
Reitdiep , met het groen langs de Paddepoelsterweg en het Van Starkenborghkanaal. Prima om het 
te combineren met zonthermie, maar zonthermie hoeft en mag niet ten koste te gaan van de natuur. 
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De omwonenden verenigd in de wijkvereniging Reitdiep en de Vereniging Dorkwerd en omgeving 
vragen Provinciale Staten om in te grijpen, om dit planproces stil te leggen en over te doen nu met 
de omwonenden wel aan tafel. 
 
Namens de ‘Vereniging Dorkwerd en omgeving’: 
Reinoud Bon  
Telefoon: 06-11409891  
e-mail: r.bon@dorkwerd.nl 
 
Namens de ‘Wijkvereniging Reitdiep’: 
Thanh Punt-Mai 
Telefoon: 06-27846882 
e-mail: thanhmai1688@gmail.com 
 
 
Noten voor de redactie: 

x U kunt de zienswijze van de omwonenden, onze brieven aan gemeenteraad en provinciale 
staten, ons eerdere persbericht van 18 oktober, foto’s en andere informatie opvragen en/of 
een toelichting of interview vragen per email of telefonisch bij beide ondergetekenden. 

x Omwonenden hebben op 11 oktober j.l. een Zienswijze (ex artikel 3.12 lid 5, Wabo) 
ingebracht tegen het ontwerpbesluit/ ontwerp omgevingsvergunning d.d. 28 augustus 2019 
te verlenen aan Grondbank GMG BV (namens deze treedt op K3 Delta BV) voor het plaatsen 
van een zonthermiepark op baggerspeciestortplaats Dorkwerd op een locatie aan de Grazen 
te Groningen kadastraal bekend: gemeente Groningen, sectie AA, nummer 275 (vth-
nummer: Z2019-00005934, archiefnummer: GR-L-001286) 

x een juichende beschrijving van het plan was te lezen in het DvhN op 4-10-2019. Zie: 
https://www.solarfields.nl/nieuws/dvhn-grootste-thermiepark-komt-in-groningen/ Een 
kritischer vervolg: https://www.dvhn.nl/groningen/Omwonenden-verzetten-zich-tegen-
inpassing-zonthermiepark-bij-Zernike-in-Groningen-Met-onze-wensen-is-niets-gedaan-
24935748.html  

x RTVNoord: https://www.rtvnoord.nl/nieuws/214760/Omwonenden-bezorgd-om-
natuurherstel-bij-aanleg-thermiepark en live radio interview: 
https://www.rtvnoord.nl/radio/programma/20701/Oetse-op-Noord/aflevering/27692 

x De initiatiefnemers zijn hun beloften van een tijdig open overleg met omwonenden niet 
nagekomen. De gemeente Groningen deed haar belofte op 31 oktober 2018, de provincie 
Groningen op 18-7-2019, Solarfields BV en K3Delta BV meest recent op 9-7-2019. Overleg is 
wat anders dan voorlichting/reclame of roadshow. De aanvraag voor de vergunning is 
ondanks vele verzoeken nooit gegeven. De plannen zijn pas te zien geweest nadat alles met 
gemeente en provincie bekokstoofd was. Veel vragen van omwonenden zijn onbeantwoord 
gebleven. Van gedane suggesties is niets terug gezien.  

 
XXXXXXXXXXXX 


