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Delfzijl, 22 mei 2017

Geachte heer Piso,
Hierbij verzoekt Groningen Seaports om een gedeelte van de Westlob(weg) te mogen afsluiten.
De Westlob(weg) is een doodlopende weg die fungeert als ontsluiting voor haven- en
kadeterreinen. De weg is eigendom van Groningen Seaports. De wegen in het beheersgebied
van Groningen Seaports zijn bestemd voor havenverkeer (definitie havenverkeer: alle verkeer,
noodzakelijk voor de aan- en afvoer van goederen, de in- of ontscheping van personen en door
deze meegevoerde bagage, alsmede elk ander verkeer, dat zich in verband met het verrichten
van werkzaamheden of het verlenen van diensten op het haventerrein, de kaden, de steigers of
de kunstwerken moet bevinden).
Uit hoofde van de lnternationale Code voor de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten
(ISPS-code) verdient het aanbeveling om het laatste gedeelte van de Westlobweg af te sluiten.
Groningen Seaports is voornemens om het hekwerk waarmee de Bulkkade en een ingang van
de Beatrixhaven wordt afgesloten over de weg te plaatsen vóór de afslag naar de Bulkkade,
zoals aangegeven op de tekening,
Door de afsluiting ontstaat in feite één groot ISPS-gebied, dat beter beveiligd kan worden dan
twee separate terminals, met een hoge frequentie van uitwisseling van ladingstromen. Van
personen die toegang krijgen tot het |SPS-gebied moet bekend zijn dat ze legitieme reden
hebben bij één van de havenbedrijven op het terrein te komen, of een daar afgemeerd schip te
bezoeken.
ln verband met een voorgenomen verkoop van Terrein A (zie bijgevoegde tekening) aan de klant
die ook het terrein aan de overzijde van de Westlob(weg) in eigendom heeft doet de
mogelijkheid van het realiseren van één groot ISPS-gebied zich voor.
Er worden door de verkooptransactie twee bedrijfsterreinen aan elkaar gekoppeld. Hierdoor
ontstaat in feite één groot kadeterrein waar veel uitwisseling zal zijn van zwaar bedrijfsverkeer
dat lading waaronder veel containers verplaatst. Denk hierbij aan grote reachstackers, heftrucks
en vrachtwagens. Overige verkeerdeelnemers zijn niet op bedacht op een dergelijke uitwisseling
van lading zodat er onveilige situaties kunnen ontstaan.
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Groningen Seaports is Ecoports gecertificeerd
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Voor de openbare trailerhelling betekent het bovenstaande, dat deze faciliteit puur door zijn
ligging het openbare karakter zal verliezen. Beroepsmatig gebruik van de trailerhelling blijft
mogelflk door middel van gebruik van'de portpass. Voor particulieren was het gebruik van de
trailerhelling niet toegestaan vanwege het verbod op pleziervaart in de Eemshaven.
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