
 
 
Bekendmaking voornemen tot opstaluitgifte perceel lopende ontwikkellocatie 
zonthermiepark Dorkwerd 
 
De Provincie Groningen maakt bekend dat zij ten aanzien van het lopende project "Zonthermiepark 
Dorkwerd" een opstalovereenkomst is aangegaan voor de duur van 30 jaar. Het betreft de volgende 
percelen: 
 
Objectinformatie 
Gebied     Kadastrale percelen  perceelgrootte 
Voormalig baggerspecie stortplaats 
Dorkwerd 

Gemeente Groningen, sectie 
AA, nummer 310 

+/- 120.028 m2  

 
 
Lopende ontwikkellocatie - betrokken partijen  
 
De provincie Groningen zet met zonthermiepark Dorkwerd (gelegen in de gemeente Groningen) in op 
de verduurzaming in onze provincie, in dit geval ten behoeve van de warmtetransitie waarbij aardgas 
wordt ingewisseld voor duurzame warmtebronnen. Dit zonthermiepark wordt gerealiseerd nabij de 
noordwestelijke wijken van Groningen, waar WarmteStad een warmtenet uitrolt. 
 
De plannen voor zonthermiepark Dorkwerd zijn al geruime tijd geleden openbaar gemaakt, meest 
concreet in de vorm van de omgevingsvergunning d.d. 29 oktober 2019 (Z2019-00005934) en de 
wijzigingsvergunning d.d. 30 maart 2022 (Z2021-013056) Het plan heeft aandacht gekregen in diverse 
media zoals Dagblad van het Noorden en Energeia. Er hebben zich sinds 2019 geen andere partijen 
gemeld met interesse voor de beoogde ontwikkeling van het project zonthermiepark Dorkwerd.  
 
De Provincie is voornemens de lopende ontwikkeling in het hieronder nader beschreven projectgebied 
op basis van de huidige opstalovereenkomst te continueren en af  te ronden. Zij is van oordeel dat 
voor het aangaan van deze overeenkomst en de daar daaruit voortvloeiende opstal van de in de 
aanhef  van deze publicatie genoemde grond objectieve, redelijke en toetsbare criteria aanwezig zijn. 
 
 
Voormalig baggerspecie stortplaats Dorkwerd  
 
Betrokken partijen: Zonthermiepark Dorkwerd B.V. 
 
De voormalige baggerspeciestortplaats Dorkwerd is gelegen tussen het Reitdiep en het Van 
Starkenborghkanaal ten noorden van de stad Groningen, aangrenzend aan het Zernike-complex. 
Deze milieu inrichting werd in het verleden uitgebaat door de Grondbank GMG. Deze onderneming is 
onderdeel van K3, een van de twee partijen in Zonthermiepark Dorkwerd B.V. De eigenschappen van 
het depot vereisen een bepaalde mate aan specialistische kennis in verband met de toegepaste 
baggerspecie in het depot. K3 kan die kennis als eigenaar van de Grondbank GMG als een van de 
weinigen inbrengen. Tevens was zij nog vergunninghouder van het depot tot 2021.  
 
Zonthermie is een techniek die niet wijdverbreid toegepast wordt in Nederland. Ten tijde van de 
ontwikkeling van dit project was Solarfields als een van de weinige partijen beschouwd die deze 
kennis kon toepassen om het zonthermiepark te ontwikkelen. K3 heeft hen gevraagd samen het 
zonthermiepark te ontwikkelen.  
 
Vervaltermijn 
 
Bezwaar kunt u uitsluitend indienen door uiterlijk 10 kalenderdagen na dagtekening van deze 
publicatie een kort geding aanhangig te maken bij de civiele rechter in Groningen. Zodra de datum 
van de mondelinge behandeling van de zaak bekend is, dient deze tezamen met het concept van de 
dagvaarding, waarop de aanvraag is gebaseerd, aan (de advocaat van) de Provincie verstrekt te 
worden.  



 
 
Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bezwaar vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte 
op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook 
te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De Provincie en partijen zouden immers 
onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen 
het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen. 
 
In het geval tijdig en gemotiveerd bezwaar wordt gemaakt kunnen wij, indien daar zwaarwegende 
redenen voor aanwezig zijn, besluiten om ondanks het gemotiveerde bezwaar de lopende 
ontwikkeling door genoemde partijen te continueren.  
 
De Provincie publiceert voornoemde lopende ontwikkeling op 22 september 2022. Met deze publicatie 
geef t de Provincie uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 
(ECLI:NL:HR:2021:1778). 


