
 

 

 
 
 
 

 

Aan: het college van burgemeester en wethouders van Delfzijl. 

 

 

Delfzijl,  28 augustus 2017 

 

Onderwerp: Schriftelijke vragen inzake reportage van RTV Noord 26 juli 2017 over het buurtschap  

Polen. 

 

Geacht college, 

 

In een reportage wordt van RTV Noord op 26 juli 2017 wordt gesteld dat Groningen Seaports 

woningen in het buurtschap Polen op wil kopen  t.b.v. een toekomstige uitbreiding van de 

Eemshaven. Dit zou betekenen dat deze woningen gesloopt gaan worden. 

De woningen liggen ( vanuit de Eemshaven gezien) achter de slaperdijk op grondgebied van de 

gemeente Delfzijl. Polen ligt in het buitengebied en het dijkenlandschap aldaar heeft 

cultuurhistorische waarde. 

Jaren geleden zijn de dorpen Heveskes, Weiwerd en Oterdum, alsmede de buurtschappen 

Weiwerdervalge, Heveskesklooster en Oterdumerwarven gesloopt om ruimte te maken voor de 

industrie. Tot op de dag van vandaag is veel van deze grond braakliggend. 

 

De reportage van RTV Noord roept bij mij onderstaande schriftelijke vragen op:  

 

1- Is uw college op de hoogte van de uitbreidingsplannen van Groningen Seaports ten zuiden 

van de Eemshaven? Zo ja, steunt uw college deze plannen? Zo nee, hoe wendt uw college zijn 

invloed aan om de sloop van het buurtschap Polen te verhinderen? 

2- Kunnen deze plannen op termijn gaan betekenen dat leefbaarheid en woongenot in de 

dorpen Spijk en Bierum nadelig worden beïnvloed? Zo nee, wat maakt dat dit niet gebeurt? 

3- Indien uw college een industrieterrein wil aanleggen ten noorden van de dorpen Spijk en 

Bierum,  waarom wordt het industrieterrein aan de Oosterhorn dan niet benut voor vestiging/ 

uitbreiding van bedrijven?  ( Is ca. 460 hectare volgens de website) 

4- Waarom moet er meer landelijk  gebied worden opgeofferd terwijl er nog zoveel 

industrieterrein elders beschikbaar is? 

5- Is uw college het met mij eens dat de cultuurhistorische waarde van het dijkenlandschap ten 

noorden van Delfzijl beschermd moet worden? Zo ja, hoe gaat het college dit realiseren? Zo nee, 

waarom ziet uw college het belang hiervan niet in? 

6- Heeft uw college overleg met de gemeente Eemsmond over een mogelijke uitbreiding in 

westelijke richting? 

 

Uw antwoorden zie ik met belangstelling tegemoet. 

 

Mw. J.H. Volmer, fractie PvdA 
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