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Persbericht 3   CONCEPT 2    31 oktober 2019 Groningen 
 
 

Groningers hebben niets in te brengen – Geld regeert  
Weer een schoolvoorbeeld van hoe de energietransitie NIET moet 
 
Provincie weigert overleg met bevolking en drukt Zonthermiepark ‘Dorkwerd’  snel door ten koste 

van de natuur en zonder draagvlak onder de bevolking.  
Het imago van Warmtestad en subsidiegeld is belangrijker voor provincie en gemeente dan 

overleg over het goed combineren van natuur en zonne-energie. 
 

De provincie heeft een definitieve vergunning verleend voor zonthermiepark ‘Dorkwerd’ aan 

commerciële projectontwikkelaar K3 Delta BV en heeft het gesprek met de bevolking een jaar lang 

vermeden.  De provincie laat de 12 hectare van het slibdepot vol bouwen met 4260 zwart glazen 

zonneboilers. Er komt ook een 44m hoge watertoren en een technisch gebouw. De gelegenheid om 

de ter plekke vernielde natuur te herstellen, zoals de gemeente beloofde lijkt voorbij. De provincie 

heeft voor het geld gekozen en niet voor de natuur en niet voor overleg. Beloften doen er niet toe en 

worden inmiddels gemakshalve ontkend. Statenleden komen er evenmin aan te pas.  Zo ziet het 

nieuwe verdienen aan subsidies voor de energietransitie er dus uit: Klimaatbeleid ten koste van de 

natuur. Gedeputeerde Staten hanteren een autoritaire en snelle aanpak om zo een zinvolle discussie 

met de eigen bevolking te ontlopen. 

Het kan beter. Er bestaat overeenstemming in wetenschappelijke kringen over hoe je 

natuurontwikkeling goed kunt combineren met zonne-energie. Daarom waren de 

bewonersverenigingen eerst positief over het plan, mits zij aan tafel zouden worden genodigd om 

een goede combinatie mee vorm te geven. Omdat de provincie nu zonder het beloofde overleg de 

vergunning heeft verstrekt voelen de wijkvereniging Reitdiep en de Vereniging Dorkwerd en 

omgeving zich lelijk aan het lijntje gehouden en bedonderd..  

Het park wordt nu zo vol mogelijk gelegd met zwart glazen panelen en de natuur moet maar 

genoegen nemen met, zoals de provincie schrijft, droogte en ‘schaduw minnende planten’ onder en 

achter de 4260 panelen.  De natuur kan moeilijk nog slechter worden op het huidige vervuilde slib en 

de cementrijke afdeklaag. Daarom voldoet ieder (industrieel bouw)plan aan de wettelijke 

voorschriften en past dus ook dit slecht ontworpen zonthermieproject geheel in het provinciaal 

natuurbeleid. De ecologen zijn akkoord, schrijft de provincie, zonder te zeggen wat aan hen gevraagd 

is… Gevraagd is, of de aanleg van het zonthermiepark de natuur  kan schaden. NB waar de natuur 

verdwenen is onder 9 m vervuld slib kan geen project het erger maken. Het wordt altijd beter dan 

ongeveer niks. Niet gevraagd is aan de ecologen hoe de natuur hersteld kan worden. 
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De provincie heeft dus geen enkele boodschap 

aan eerdere beloften van de gemeente tot 

herstel van de ter plaatse onder 9m vervuild slib 

verdwenen natuur. De overheid beslist hier dat zij 

zich niet hoeft te houden aan de belofte te 

herstellen van wat de overheid eerder aan natuur 

heeft vernield. Herstel van vernielde natuur hoeft 

niet en wat rest is een industriepark i.p.v. een 

natuurpark. Mooi provinciaal natuurbeleid!  

(Foto uit de vergunning. Zo komt natuur, die passend is in het provinciale beleid, er uit te zien) 

 

De provincie zegt bij monde van Nienke Homan tegen het Financiëel Dagblad, de 

projectontwikkelaars voluit te steunen. Aan invloed of participatie door burgers heeft de provincie 

geen boodschap, gezien wat de provincie letterlijk schrijft: "Het is aan de aanvrager van een project 

om te bepalen in hoeverre deze de omwonenden betrekt bij de planontwikkeling." De provincie doet 

hier net of ze niks met het project en burgers te maken heeft. Een rendabele business case voor de 

commerciële partijen, geld dat is wat telt. Maar wel op uitnodiging en op terrein van de provincie! 

Een ietsje groener imago voor Warmtestad BV van de gemeente is het andere motief waarvoor alles 

hier lijkt te moeten wijken: de mensen en de natuur. 

Het is een fikse ruimtelijke ingreep op 12 hectare waarvan van de provincie, dus wij allemaal 

eigenaar zijn. De commerciële partijen gaan verdienen dankzij subsidies die de wij allemaal o.a. via 

onze energierekening moeten betalen. En toch is het geheel in de achterkamertjes van de provincie 

besloten en heeft de bevolking in de omgeving NIETS in te brengen. Provincie en gemeente 

beloofden open overleg maar houden zich verstopt. De natuur en klimaat verdienen een betere 

overheid. 
 

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 haar verloren natuur terug heeft en deze goed verbonden is met de ecologische zone langs het 

Reitdiep en met het groen langs de Paddepoelsterweg en het Van Starkenborghkanaal. Zonthermie 

hoeft en mag niet ten koste te gaan van de natuur. Steun onder de bevolking is nodig om te 

voorkomen dat de energietransitie spaak loopt en onze provincie haar bevolking geheel kwijt raakt. 

 

Zaterdag 9 november om 10.30uur staat de eerste actie gepland bij het slibdepot. U bent van harte 

welkom. Details volgen op de facebookpagina van de wijkvereniging Reitdiep 
 
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 

mailto:thanhmai1688@gmail.com
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Noot voor de redactie: 
 U kunt de twee eerdere persberichten, de zienswijze van de omwonenden, de afwijzing 

daarvan, onze brieven aan gemeenteraad en provinciale staten, onze waarschuwing op 4 juli 
2019 aan K3Delta en Solarfieldsfoto’s dat samenwerking onmogeliijk is als ze geen 
antwoorden geven en niets doen met onze suggesties voor het organiseren van ene avond .. 
en andere informatie opvragen en/of een toelichting of interview vragen per email of 
telefonisch bij beide ondergetekenden. 

 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   

 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   

 OogTV: https://youtu.be/Mmo2v6Psoj8 
 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. 

 
XXXXXXXXXXXX 
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