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Ontwikkelagenda Havenvisie 2030 

Economische clusters

We ontwikkelen  
de economische clusters  
van haven en industrie

Bereikbaarheid

We verbeteren de  
bereikbaarheid van haven  

en industrie

Wat gaan 
 we doen om de 
Havenvisie 2030  

te realiseren?

We verbeteren de bereikbaarheid over de weg van en naar de haven en industrie …

… door de N33 tot Appingedam te verdubbelen.
… door de capaciteit van de weg binnen het haven- en industriegebied te vergroten.

We vergroten de capaciteit van het spoorvervoer …

… door de Oostboog-spoorlijn bij Veendam aan te leggen.
… door personenvervoer te ontwikkelen op de spoorlijn naar de Eemshaven.

We vergroten de capaciteit van het vervoer over water …

… door de vaarweg naar de Eemshaven te verruimen.
… door de zeesluis bij Delfzijl te verlengen.
… door een veerverbinding tussen Delfzijl en Knock te realiseren.
… door voor langere en hogere schepen de bevaarbaarheid van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl te verbeteren.
… door drielaagscontainervaart naar Veendam te faciliteren.

We sluiten vervoersstromen beter op elkaar aan …

… door infrastructuur van Noord-Nederlandse rail- en binnenvaartterminals op elkaar aan te sluiten.
… door met Noord-Duitse autoriteiten afspraken te maken over loodsen, baggeren en verkeersbegeleiding (VTM) op de Eems.
… door het grensoverschrijdend goederenvervoer te verbeteren.

We ontwikkelen de opslag- en overslagcapaciteit …

… door kades aan te leggen voor binnenvaart en zeevaart in de haven van Delfzijl en de Eemshaven.
… door kadecapaciteit te ontwikkelen in de haven van Delfzijl en de Eemshaven.
… door bedrijven te acquireren die gebruik maken van de op- en overslag in Delfzijl en de Eemshaven.

We minimaliseren de uitstoot van schadelijke stoffen … 

… door de uitstoot van de scheepvaart naar de lucht te verminderen.
… door de uitstoot van de scheepvaart naar het water te verminderen.
… door de CO2-uitstoot van het haven- en energiegebied te reduceren.
… door uitwisseling en hergebruik van reststoffen tussen bedrijven te stimuleren

We verkleinen de overlast voor omwonenden …

… door de geluidsproductie te reguleren.
… door omwonenden bescherming tegen geluid te bieden.
… door de geuroverlast voor omwonenden te verminderen.
… door de registratie en afhandeling van klachten te verbeteren.
… door de overlast door stof te verminderen.
… door visuele hinder door industrie-activiteiten te verminderen.

We verbeteren de veiligheid van omwonenden … 

… door risico-inschatting onderdeel te maken van ons vestigingsbeleid.
… door het belang van veiligheid te vergroten in bestemmingsplannen.
… door de veiligheidsaanpak te coördineren van verschillende organisaties voor industriegebied Oosterhorn.

We besparen op het gebruik van grond- en hulpstoffen …

… door de benutting van restwarmte te verbeteren.
… door de benutting van afvalwater te verbeteren.
… door het gebruik van energie te verkleinen.
… door het gebruik van hernieuwbare energie te vergroten.
… door windenergiecapaciteit te ontwikkelen.
… door zonne-energiecapaciteit te ontwikkelen.

We verminderen afval in haven en industrie en in de zee …

… door voorzieningen te ontwikkelen om afval uit de zee weg te halen en te verwerken.
… door de afgifte- en opslagcapaciteit voor afval te verbeteren.
… door hergebruik van afval te stimuleren.

We versterken de natuurwaarden in en om de haven en industrie …

… door de natuur in het Eems-Dollard-estuarium te ontwikkelen.
… door natuur in (de omgeving van) het haven- en industriegebied te beschermen, stimuleren en ontwikkelen.

We laten een groter publiek kennismaken met de haven en industrie …

… door educatieve en recreatieve bezoekmogelijkheden (industrieel toerisme) te ontwikkelen.
… door evenementen te organiseren om jongeren kennis te laten maken met de haven en industrie.

We versterken onze belangenbehartiging …

… door de samenwerking in de branche-organisatie van zeehavens te versterken.
… door de gezamenlijke positie van de Noordelijke havenalliantie te versterken.
… door samen te werken met Nederlandse havens in belangenbehartiging en promotie.

We meten en rapporteren onze voortgang op duurzaamheidsdoelen …

… door onze duurzaamheidsprestaties te meten en te rapporteren.
… door de ruimte voor belasting van het milieu inzichtelijk te maken.

We ontwikkelen het energiecluster …

… door bedrijven te acquireren met energie-intensieve activiteiten.
… door locaties te ontwikkelen die geschikt zijn voor op- en overslag van biomassa.

… door de Eemshaven te versterken als knooppunt voor energiestromen.

We ontwikkelen het datacluster …

… door Eemshaven Zuidoost te ontwikkelen als locatie voor datacenters.
… door Eemshaven te versterken als knooppunt voor dataverkeer.

We ontwikkelen het offshorecluster …

… door een heliport te realiseren bij de Eemshaven.
… door de Beatrixhaven te ontwikkelen voor de offshoresector en voor short sea scheepvaart.

… door bedrijven aan te trekken die het offshorecluster versterken.

We ontwikkelen het cluster van de chemieindustrie …

… door chemiebedrijven aan te trekken die op basis van reststoffen werken.
… door het creëren van basisgrondstoffen (feedstock) voor chemie-activiteiten.

… door biobased chemie te ontwikkelen.
… door de investeringen in het chemiecluster te vergroten.

We ontwikkelen het cluster van reststoffen …

… door de zuidzijde Oosterhorn in Delfzijl te ontwikkelen als locatie voor overslag en verwerking van reststoffen.
… door bedrijven aan te trekken die werken met reststoffen.

We ondersteunen startende ondernemers …

… door fysieke ruimte te bieden aan startende ondernemers.
… door hen te verbinden met bestaande bedrijven.

We verminderen de regeldruk voor bedrijven …

… door het aantal regels of de complexiteit van regels voor bedrijven te verminderen.

We ontwikkelen een regionaal vestigingsbeleid …

… door een gezamenlijk vestigingsbeleid voor Noord-Nederland te ontwikkelen.
… door een vestigingsbeleid voor de Eemsdelta te ontwikkelen.

… door de vestiging van MKB-bedrijven in de regio te faciliteren.

We investeren in en ontwikkelen industriële infrastructuur en faciliteiten …

… door infrastructuur te ontwikkelen voor het uitwisselen van lucht, gassen, water en warmte.
… door de buizenzone Eemshaven-Delfzijl te realiseren.

… door gemeenschappelijke voorzieningen voor bedrijven te ontwikkelen.

We versterken het aanbod aan geschoolde arbeidskrachten …

… door de capaciteit van technisch geschoolde arbeidskrachten in de regio te vergroten en te versterken.
… door een gezamenlijk regionaal werkgelegenheidsbeleid te ontwikkelen.

We bieden kansen aan mensen die hulp nodig hebben op de arbeidsmarkt …

… door werkervaring te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
… door laaggeschoolde arbeidskrachten aan werk te helpen.

We benutten bestaande ruimte beter …

… door braakliggende terreinen in haven en industrie geschikt te maken voor tijdelijke activiteiten.
… door gezamenlijk gebruik van kades door meerdere bedrijven te ontwikkelen.

… door locaties te ontwikkelen voor gebruik door meerdere bedrijven (bedrijfsverzamellocaties).
… door een milieu-informatiesysteem te ontwikkelen voor de Eemsdelta.

We breiden beschikbare ruimte voor haven en industrie uit (het beheersgebied) …

… door aanvullende terreinen te identificeren in de Eemshaven en Delfzijl.

We verbeteren de bescherming tegen hoogwater …

… door voor de Oostlob van de Eemshaven het veiligheidsniveau te verhogen naar dat van burgers (overstromingskans 1 op 4.000).
… door de terreinen in het buitendijksgebied in de Eemshaven te verhogen.

… door de vooroevers en dijken in de regio te versterken en te verhogen.

We creëren locaties voor het ontwikkelen en testen van nieuwe technologie …

… door testlocaties voor windtechnologie te creëren.
… door testlocaties voor industriële technologie te creëren.

We ontwikkelen en verzamelen nieuwe kennis die bruikbaar is voor de haven en industrie …

… door onderzoek uit te voeren met kennis- en onderwijsinstellingen in de regio.
… door samen te werken met de haven van Rotterdam.

We vertalen en verspreiden beschikbare kennis …

… door onderzoek van kennisinstituten aan te sluiten op de behoeften van bedrijven.
… door monitoring en onderzoek openbaar te maken.

… door onze kennis te delen met de haven Lauwersoog.

Ondernemingsklimaat

We verbeteren het 
ondernemingsklimaat  

voor bedrijven

Leefomgeving

We minimaliseren de negatieve 
effecten van activiteiten op de 

leefomgeving

Arbeidsmarkt

 We stimuleren de  
ontwikkeling van het 

arbeidsaanbod

Ruimte

 We maken en houden  
ruimte beschikbaar voor de groei 

van haven en industrie

Communicatie

We verbeteren onze  
communicatie over de haven, onze 

belangen en onze activiteiten
Kennis

We verbeteren onze 
kennisinfrastructuur
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