De Groninger zeehavens zijn in beweging. Nieuwe bedrijven vestigen zich en er wordt volop gebouwd.
Groningen Seaports informeert u op deze pagina over de laatste ontwikkelingen in en rondom de havens van Delfzijl.
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Kwartaalinformatie voor de omgeving

Qlyte: een nieuwe parel op energiegebied

De kersverse gedeputeerde Wilma Mansveld (EZ, Energie en Jeugdzorg) (rechts) heeft
recentelijk de feestelijke opening van het nieuwe bedrijf Qlyte verricht. Qlyte is gevestigd
op bedrijventerrein MERA Park Delfzijl ten zuiden van het Oosterhornkanaal naast de
JPB Groep en de NAM. Het bedrijf zal 130.000 ton afval uit de karton- en papierindustrie
verwerken tot zo’n 70.000 ton brandstof voor energiecentrales en cement- en kalkovens.
Qlyte levert hiermee een belangrijke bijdrage aan het energiecluster van het noorden.

De Eemshaven is momenteel hoofdrolspeler
in het energiedossier. Met de vestiging van
nieuwe energiegerelateerde ondernemingen - waaronder Qlyte - speelt nu ook het
industriegebied van Delfzijl hier een steeds
grotere rol in.

Mainport Schiphol en de haven van Rotterdam. Momenteel is de Energy Valley regio
het decor voor het grootste investeringsprogramma op het vlak van energie, met een
gecommitteerd geldvolume van maar liefst
25 miljard Euro.

Nieuwe energie-investeringen
Noord-Nederland heeft afgelopen jaren
bewezen nationaal voorop te lopen als het
gaat om energie. Juist op basis van nauwe
publiekprivate samenwerking is onze regio
uitgegroeid tot een concentratiegebied voor
nieuwe energie-investeringen onder de
noemer Energy Valley. Dit wordt in het
Regeerakkoord dan ook letterlijk genoemd
als cluster van nationaal belang, vergelijkbaar
met onder meer Brainport Eindhoven,

Qlyte biedt direct en indirect werk aan een
dertig- tot veertigtal mensen. Opvallend feit
is dat een groot gedeelte van de ‘nieuwe’
werknemers bestaat uit ‘oud-werknemers’
van het in 2009 gesloten bedrijf BrunnerMond. In samenwerking met de gemeente en
het UWV zijn een behoorlijk aantal van deze
hoogopgeleide vakmensen bij Qlyte ondergebracht. Een mooi voorbeeld van samenwerking tussen het nieuwe bedrijfsleven en
de lokale overheid.

Vastgoed Koetze vestigt zich op
De Delta
Vastgoed Koetze bouwt op het bedrijvenpark De Delta in Delfzijl een bedrijfsverzamelgebouw. Het gaat om een perceel van ruim 2000 m2 vlakbij de Weiwerderbrug. “De Delta”
is een bedrijventerrein voor het midden- en kleinbedrijf in het hart van het industriegebied
Delfzijl, op een zichtlocatie aan de doorgaande weg Delfzijl-Winschoten (N362). Het terrein
is aan bijna alle kanten omgeven door water, waardoor het een unieke positie inneemt. Het
verzamelgebouw krijgt vier bedrijfsunits van 100 m2 en vier van 150 m2. Voor het MKB en
particulieren die bedrijfsruimte zoeken, biedt Koetze hiermee de mogelijkheid om op De
Delta voor een aantrekkelijke prijs een bedrijfsunit te huren of te kopen. De bouwwerkzaamheden zijn inmiddels gestart en men verwacht voor de bouwvak klaar te zijn. Momenteel zijn
er al zeven van de acht units verhuurd en Vastgoed Koetze overweegt dan ook om nog een
tweede verzamelgebouw te bouwen op “De Delta”.

Belangrijke verkeersknooppunten
Oosterhorn in een nieuw jasje
Er wordt al geruime tijd gewerkt aan de revitalisering van industrieterrein Oosterhorn en de
resultaten zijn inmiddels goed zichtbaar. Op de foto’s staan de vernieuwde verkeersknooppunten rond de Zeesluizen (boven) en de Heemskesbrug (onder) duidelijk weergegeven.
Het Revitaliseringsplan Oosterhorn richt zich op het wegnemen van aanwezige ruimtelijke
knelpunten en hierdoor de weg vrij te maken voor bedrijvigheid. Het plan kijkt daarbij maximaal 10 jaar vooruit en omvat een aantal verschillende projecten in het Oosterhorngebied.
Door te investeren in de publieke ruimte wordt een impuls gegeven aan het economisch
klimaat in het Oosterhorngebied.

Artist impression Vastgoed Koetze op De Delta

Staatssecretaris Atsma verricht officiële
opening E.ON
Staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu) heeft op maandag 27 juni jl. de officiële
opening van E.ON Energy from Waste Delfzijl b.v. (EEW) verricht. Het bedrijf is gevestigd aan
de Oosterhorn in Delfzijl (richting Borgsweer). E.ON Energy from Waste heeft 165 miljoen
geïnvesteerd in dit bedrijf dat al operationeel is. Momenteel werken er 50 personen.
De installatie is in 2010 in bedrijf gegaan. Sinds kort levert het bedrijf succesvol stoom aan
de eerst vijf klanten t.w. Rohm and Haas, Akzo Nobel, PPG, Zeolyst en BioMCN, via een drie
kilometer lang stoomnetwerk.
Stoom en stroom
E.ON Energy from Waste Delfzijl b.v (EEW) produceert uit afval stoom met een hoge druk
en levert deze via een drie kilometerlange transportleidingnetwerk aan de genoemde
bedrijven op het industrieterrein Oosterhorn en het Chemie Park Delfzijl. Voor Groningen
Seaports betreft dit een investering van ca. 10 miljoen euro, inclusief een contract van 15 jaar
beheer en onderhoud. Voor de leiding heeft Groningen Seaports een langlopend contract
met EEW gesloten. Vanuit de processtoom wordt eveneens elektriciteit geproduceerd.
Uiteindelijk wordt er ongeveer 120 ton stoom per uur op het stoomnet geleverd. Hiermee
behaalt de afvalenergiecentrale een energierendement van 70 % en wordt 90.000 ton CO2
en ongeveer 80 miljoen m3 aardgas per jaar bespaard!

Meer informatie? www.groningen-seaports.com

Geplande wegwerkzaamheden
1. Aanleg rotonde N991. De uitvoering hiervan wordt gecombineerd met werkzaamheden
van de Provincie aan de Weiwerderbrug. Vanwege deze werkzaamheden is de N991 van
14 juni t/m 22 juli afgesloten voor het verkeer.
2. Het fietspad Oosterhorn (tussen Zeesluizen en Valgenweg) wordt vernieuwd. Fietsers 		
worden via een afgesloten vak over de rijbaan geleid. De start van deze werkzaamheden 		
staat gepland op of na week 28 (11 juli).
3. Herinrichting van de Heemskesweg in Weiwerd. De weg wordt versmald en asfalt wordt
vervangen door klinkers. De uitvoering van de werkzaamheden start omstreeks week 34
22 aug). Verkeersmaatregelen worden middels borden kenbaar gemaakt.

