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1. Algemeen 

1.1 Volop bedrijvigheid 

Het vierde kwartaal van 2016 kenmerkt zich door een hoge dynamiek in de Greenport Venlo. 
Degenen die regelmatig over de Greenportlane rijden, zien dat er volop bouwwerkzaamheden 
plaats vinden. Enerzijds verrijst in rap tempo de nieuwbouw van Prologis nabij de rotonde met 
de Eindhovenseweg. Anderzijds vinden volop grondwerkzaamheden plaats in het kader van het 
bouwrijp maken van verkochte percelen. Te denken valt daarbij aan het aanleggen van 
grondwallen, het graven van waterbekkens, het opsporen van niet gesprongen explosieven uit 
de tweede wereldoorlog, het verwijderen van aangetroffen bodemverontreinigingen, het 
verleggen van waterlopen, kabels en leidingen. Tevens is het plantseizoen begonnen en worden 
op diverse plaatsen bomen geplant in de nieuwe openbare ruimte. 
Terwijl buiten in het veld deze werkzaamheden plaats vonden, werd er met nieuwe klanten 
gesproken en onderhandeld, hetgeen geleid heeft tot weer een grondverkoop. Het gaat om 
bijna 9 hectare van klaver 20 waar ontwikkelaar/belegger WDP een logistiek centrum bouwt 
voor DB Schenker ten behoeve van een klant in het segment voedings- en huishoudelijke 
apparaten. 

Ondertussen werd de laatste hand gelegd aan de uitwerking van de juridische en financiële re 
organisatie van de Greenport Venlo. Dit heeft ertoe geleid dat in december zowel de provinciale 
staten, als de gemeenteraden van Venlo, Horst aan de Maas, Venray, Peel en Maas en Gennep 
konden instemmen met deze zogenaamde vervlechting. In het eerste kwartaal van 2017 zullen 
de bestuurders de diverse overeenkomsten tekenen en kunnen de aktes van alle aandelen-, 
grond- en vastgoedtransacties passeren. Daarmee is een proces van bijna 2 jaar afgerond om 
te komen tot één ontwikkelbedrijf en tevens tot de vorming van een Campus Vastgoed BV. 
Middels deze BV zal het ontwikkelbedrijf de exploitatie van de Villa Flora, de Innovatoren en 
het voormalige Floriadeterrein ter hand nemen ten behoeve van de ontwikkeling van de 
Brightlands Campus Greenport Venlo. 

Om de situering van de diverse activiteiten in Greenport Venlo beter te kunnen communiceren 
is een nieuwe overzichtskaart gemaakt. 
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1.2 Ontwikkeling landschappen t/m Q4 2016 

31 

255 65 
197 50 146 

452 241 211 
*totalen kunnen afwijken ivm afrondingsverschil/en 

De kolom WOM K4 is exclusief de private ontwikkelingen in glastuinbouwgebied Siberië. 
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1.3 Beschikbare grond 

De afbeelding toont het Trade Port Noord en een deel van WOM K4 gebied 

<@Green port 
VENLODt'o'H01'"1t"'' tO'iPA,.~ 

De afbeelding toont het agribusiness terrein, ook wel bekend als Klaver 11. 

De beschikbare gronden zijn weergegeven in lichtbruine kleur. 
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2. Acquisitie 

2.1 Algemeen 

Relevante sector-ontwikkelingen 
Ten opzichte van de voorgaande kwartalen zijn de ontwikkelingen binnen de sector logistiek 
nagenoeg gelijk gebleven. Landelijk blijft de vraag naar grote logistieke warehouses (XXL 
warehouses) groot, dit vertaalt zich in de behoefte aan grote efficiënte kavels (10 - 30 ha). Dit 
is mede het gevolg van de grote groei van e-commerce (winkelen via internet). Internationale 
investeerders hebben grote belangstelling in kwalitatief hoogwaardig logistiek vastgoed in de 
zogenaamde logistieke hotspots. Uit diverse onderzoeken en signalen uit de markt is op te 
maken dat de markt de komende 3 jaar aan zal houden. 
Voor de maakindustrie liggen er vooral kansen bij de innovatieve bedrijven die in staat zijn 
flexibel in te kunnen spelen op korter wordende product-life-cycles, omgevingsfactoren en 
geopolitieke ontwikkelingen. 
In de agrarische sector heeft de fosfaatproblematiek en vogelgriep geleid tot tijdelijke stilstand 
in de korte termijn ontwikkelingen van een aantal bedrijfstakken. 

Acquisitie-inspanningen ( congressen, beurzen) 
Relevante beurzen, congressen en events worden genoteerd op de beurskalender (intern), 
deze wordt periodiek bijgewerkt. In het commercieel overleg wordt afgesproken wie welk event 
bezoekt. De propositie Greenport Venlo wordt tijdens deze bezoeken onder de aandacht 
gebracht bij een groot aantal (potentiele) stakeholders. Ook in het 4e kwartaal werden een 
groot aantal beurzen en evenementen bezocht alsmede diverse netwerk- en 
relatiebijeenkomsten op het gebied van logistiek, agro, e-commerce, innovatie, vastgoed en 
strategie. Hieronder een overzicht van de belangrijkste over het 4e kwartaal: 

ExpoReal München (grootste vastgoed en investeerders beurs in Europa) 
Eye For Transport in Venlo (3PL Summit met CEO's worldwide) 
Nationale Distributie Dag 
Congres t.oqistrek Vastgoed 1:1elg1e 
Beurs ICT & Logistiek Utrecht 
Congres Logistiek vastgoed Eindhoven met presentatie van propositie Greenport Venlo 
Vakbeurs Transport & Logistiek Rotterdam 
Ondernemersvakdagen (AgroFood) Venray 
Werkbezoek met tuinbouw businessclub München en Innsbruck 
SIAL Parijs (Europese Foodbeurs met 7.000 standhouders) 
CILF (China International Transportation and Logistics Fair) in Shenzhen gecombineerd met 
bedrijfsbezoeken in samenwerking met Havenbedrijf Rotterdam en Janssen Distribution 
Jaarevent relaties CBRE te Amsterdam 
Event LIOF/Provincie "Fit for the Future" in Kessel 
Eindejaarsbijeenkomst LIOF te Roermond 
Ondernemersontbijten met thema Brightlabs 
Themabijeenkomst samen met Provincie voor ondernemers uit agrarische sector 
Deelname expertgroep e-fulfilment & warehousing bij o.a. Bleckmann en TLogistics 
Shopping Tomorrow, Nijenrode Utrecht (ecommerce netwerk) 
TEDxVenlo (lokaal netwerk) 

Door de provincie is met verschillende partijen uit de agrarische sectoren in Limburg een 
werkatelier gehouden over nieuwe oriëntaties. Hieraan heeft DCGV een inhoudelijke bijdrage 
geleverd. Voor de agrarische sector kenmerkt het vierde kwartaal zich als vanouds door veel 
bijeenkomsten. Dit jaar kwam daar echter de problematiek van vogelgriep en wijzigingen in 
wetgeving met betrekking tot fosfaat bij. 
In oktober zijn de ondernemersvakdagen bezocht. In dezelfde periode zijn met de 
tuinbouwbusinessclub innovatieve bedrijven in Duitsland en Oostenrijk bezocht. Ook is de SIAL 
in Parijs, 's werelds grootste beurs op gebied van food innovation bezocht. Hier is gesproken 
met binnen- en buitenlandse bedrijven. Inmiddels hebben de eersten hiervan Venlo bezocht. 
De ondernemersontbijten zoals die het gehele jaar doorlopen hebben ook in het vierde 
kwartaal plaatsgevonden, hierbij stond Brightlabs centraal. Met de Provincie Limburg heeft er 
een themabijeenkomst plaatsgevonden voor entrepreneurs uit de agrarische sector met 
bouwplannen. 
De gemeente Horst aan de Maas is door het acquisitieteam van het ontwikkelbedrijf in 
december bijgepraat, met betrekking tot kansen en lopende trajecten in de regio. 
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Onderhandelingen 
In het 4e kwartaal zijn ca. 130 individuele gesprekken met klanten en stakeholders gevoerd. 
De onderhandelingen met DB Schenker Logistics (een internationale 3PL) voor de ontwikkeling 
van een warehouse van ca 50.000 m2 op klaver 2D hebben geresulteerd in een getekende 
koopovereenkomst met ontwikkelaar/belegger WDP. De omgevingsvergunning loopt en het 
transport vindt medio januari 2017 plaatst waarna direct begonnen wordt met de 
bouwwerkzaamheden. 
Op de achtergrond lopen gesprekken met een gegadigde voor een kavel van ca 14 ha. 
Groep Heylen is in verband met de groei van haar klanten begonnen met de uitbreiding van 
haar warehouse op klaver lB. De gronden die hiervoor in optie waren genomen (ca. 6,5 ha) 
zijn in december afgenomen in de erfpachtconstructie met de Provincie Limburg. 
Met verschillende partijen wordt gesproken over mogelijke ontwikkelingen van 40.000 m2 tot 
120.000 m2 warehouses op de resterende en toekomstige klavers. 
Met de firma SMOOD zijn meerdere gesprekken gevoerd over een toekomstige vestiging in 
klaver ll. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat er een ROFFR is getekend voor een perceel 
van 3,89 ha. Daarnaast zijn er veel gesprekken gevoerd naar aanleiding van de verschillende 
activiteiten en bijeenkomsten (ondernemersontbijten, tuinbouw businessclub, SIAL Parijs) dit 
betrof zowel interesse in vestiging in de Villa Flora (Research en development) als interesse in 
voor het werklandschap. 

2.2 Stand van zaken gronduitgifte 4e kwartaal 2016 
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Verkocht nog niet geleverd (hectare) t/m Q4 2016 

Verleende opties t/m Q4 2016 

Klaver 4 
Klaver 6a 
Klaver fib 
Klaller 11 
Totaal 

Prn - >200 

Leads 

- >150 
80.000 >500 

3,0 15.000 10 
34,3 198.000 >635 

2.3 Marketing 

Samen met LIOF en gemeente Venlo is gewerkt aan een arbeidsmarktonderzoek dat gebruikt 
kan worden om klanten te informeren over het potentieel aan arbeid in regio Venlo. 
Met partijen uit de kennis-as is een eerste gesprek gevoerd over synergie richting ondernemers 
Limburg breed. Als vier Brightlands-partijen is deze doelgroep geografisch en op inhoud beter 
te bereiken. 
Ontwikkelingen en nieuwe klanten worden bekend gemaakt aan de hand van een media 
offensief per project, hierbij worden klant, ontwikkelaar/investeerder, provincie/gemeente en 
Greenport Venlo nauw betrokken. 
De digitale nieuwsbrief Trade Port Noord Venlo is omgevormd naar de nieuwsbrief Green port 
Venlo en is begin november verstuurd naar het volledige adressenbestand. In de periode 
daarna is een duidelijke stijging te zien in het aantal doorverwijzingen/bezoeken op de website. 
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3. Locatie-ontwikkeling 

3.1 Algemeen 

In het vierde kwartaal zijn de nota's Industrielawaai en Omgevingsveiligheid vastgesteld door 
de gemeenteraden van Venlo en Horst aan de Maas. De Nota Industrielawaai borgt de 
uitgangspunten als opgenomen in de Integrale Omgevingsbeoordeling Greenport Venlo en 
beperkt de geluidsbelasting op de gevels van de omliggende woningen voor wat betreft 
Industrielawaai. De Nota Omgevingsveiligheid verwoordt het beleid ten aanzien van externe 
veiligheid. Via de regels van de nog op te stellen bestemmingsplannen worden de nota's 
bindend voor de locatie-ontwikkeling. 

Klankbordgroep en infobijeenkomst 
In het vierde kwartaal heeft op 14 december een informatie bijeenkomst plaatsgevonden in het 
kader van het intergemeentelijke ontwerp-bestemmingsplan Railterminal en Spoorse 
Aanpassingen. Doel van de bijeenkomst was met name om het gesprek te faciliteren tussen de 
bewoners, raadsleden en geïnteresseerden en de diverse vakspecialisten. Centraal stonden de 
onderwerpen geluid, veiligheid, ecologie, dichtligtijden van de spoorwegovergangen en de 
inrichting van de openbare ruimte. Daarnaast werd een toelichting gegeven op de inrichting en 
werking van een Railterminal. De bijeenkomst was met circa 100 aanwezigen goed bezocht. 

3.2 Ontwikkelingen klavers 

Klaver 1 
In het vierde kwartaal is het woonrijp maken van Klaver 1 afgerond. De groenaanplant ten 
noorden van Klaver 1 was hier onderdeel van en ook deze is in het vierde kwartaal voltooid. 
Tevens is de tijdelijke fietsontsluiting gerealiseerd. Deze fietsverbinding zal blijven tot de 
beoogde fietsbrug over de Greenportlane is gerealiseerd. Verder zijn in dit kwartaal de 
voorbereidingen getroffen voor de bouw van de 4e fase van Groep Heylen. 

Klaver 2 
In klaver 2 is samen met de klant en beleidsmensen van de gemeente gewerkt aan een 
optimalisatie van de inrichting van het klaver zodat deze beter aansluit bij het gewenste 
kwaliteitsbeeld, uitgeefbaarheid, en de verkeerskundige ontsluiting voor het vrachtverkeer. 
De afronding van het geoptimaliseerde ontwerp, besluitvorming, zal in het volgende kwartaal 
plaatsvinden. Aansluitend kan dan het traject naar realisatie worden ingezet. 

Klaver 3 
In het vierde kwartaal is met District 54, de ontwikkelende partij voor klaver 3A, de 
optimalisatie van het klaverblad afgerond. In het volgende kwartaal zal deze optimalisatie 
worden vertaald in nadere (juridische) afspraken en zal ook het ontwerp van de openbare 
ruimte worden afgerond. Aansluitend kan dan voor klaver 3 het traject naar realisatie 
(bouwrijp maken) worden ingezet en gestart worden met de planologische vertaling van het 
ontwerp in een herziening van het geldende bestemmingsplan. 

Klaver 4 
In het vierde kwartaal is het herziene bestemmingsplan en exploitatieplan vastgesteld door de 
gemeenteraad van Venlo. Aansluitend loopt de beroepstermijn (loopt door in het volgende 
kwartaal). Onderdeel van de besluitvorming was ook de afgifte van de omgevingsvergunning 
voor VidaXL, een grootschalige e-commerce firma. De verwachting is dat de start bouw zal 
plaatsvinden in het eerste kwartaal 2017. Naast de vaststelling van het bestemmingsplan en 
exploitatieplan is het klaver verder bouwrijp gemaakt in het vierde kwartaal, zodat tijdig onder 
andere de ontsluiting voor de klant gereed zal zijn. 

Klaver 5 
Geen ontwikkelingen anders dan de ter inzage legging van het bestemmingsplan Railterminal 
en Spoorse Aanpassingen, waarvan de Spoorse Aanpassingen zijn beoogd ten noorden van 
klaver 5. 

Klaver 6A 
In april wil Prologis met haar gebouw operationeel zijn. De bouw ligt op schema. 
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Klaver 7 
Geen ontwikkelingen. 

Klaver 8 
De koopovereenkomst met DC Berkel is getekend voor de bouw van een duurzaam tankstation 
en horeca faciliteit. Het terrein is deels al bouwrijp gemaakt. DC Berkel heeft een gewijzigde 
bouwvergunning aangevraagd. Naar verwachting wordt deze vergunning in februari 2017 
verleend, waarna de bouw zal starten. 

Klaver 11 
Ten aanzien van de komst van RMS met een bio-raffinage installatie (groen gas) naar Klaver 
11 is de MER-beoordeling bij het bevoegd gezag (de provincie) ingediend. De provincie heeft 
op basis hiervan geconcludeerd dat er geen MER nodig is. Direct volgend op dit besluit heeft 
RMS de omgevingsvergunning aangevraagd. Deze aanvraag wordt momenteel door de 
Provincie Limburg behandeld. Omdat het niet mogelijk is om over de, voor de SDE-aanvraag 
vereiste, definitieve vergunning te beschikken kan RMS niet meedoen in de SDE-ronde van dit 
najaar en zal dit eerst in het voorjaar van 2017 kunnen worden aangevraagd. 
Twan Heetkamp Trailers (THT) heeft zich inmiddels volledig gevestigd in Klaver ll. De 
komende maanden zal de gedeeltelijk nog niet gerealiseerde landschappelijke inpassing 
worden uitgevoerd. 
ELKAR heeft zich inmiddels ook gevestigd op Klaver ll. Daar waar van toepassing zal ook dit 
bedrijf de komende maanden landschappelijk worden ingepast. 
THT en ELKAR hebben destijds met DCGV een tripartite overeenkomst gesloten over de 
vestiging van hun bedrijven in Klaver ll. Onderdeel van deze overeenkomst is, naast de koop, 
een optie op 2 ha grond voor één van beide bedrijven, of voor beide bedrijven. 

Sevenumseweg 
De ruimtelijke visie voor de zone Sevenumseweg/Grubbenvorsterweg is in Q4 op hoofdlijnen 
afgerond. De 2 varianten die uit de visie zijn gekomen worden momenteel concreter gemaakt, 
waarna een marktconsultatie zal plaatsvinden. Op basis van die consultatie zal de visie 
definitief worden vastgesteld en vertaald moeten worden in een bestemmingsplan. 

Siberië (private ontwikkeling Wayland Development) 
Geen ontwikkelingen. 

Landschapsplan en realisatie Dassenplan 
In het vierde kwartaal is vooral gewerkt aan de totstandkoming van een Head of Terms met de 
marktpartijen die in Pare Zaarderheiken onze doelen wil realiseren en exploiteren. Er heeft een 
verbreding en accentverschuiving plaatsgevonden naar een gebiedsontwikkeling waarbij naast 
de groene doelstellingen een breed pallet aan recreatieve functies wordt ontwikkeld. Naast de 
functies golf wordt ook uit gegaan van het verhuren van terreindelen voor het laten 
organiseren van meerdaagse grootschalige evenementen. 
In het vierde kwartaal is de uitvoering gestart van de ontgronding van het heidelandschap zuid 
(onderdeel binnen Pare Zaarderheiken). 
Er hebben diverse grondtransacties plaatsgevonden waardoor in het eerste kwartaal 2017 
gestart kan worden met de voorbereidingen voor het venherstel project in Kraijelheide (K3b). 
Met de gemeente Horst a/d Maas en Waterschap Limburg zijn de kansen voor de realisatie van 
de Groote Molenbeek (ten noorden RW73) verkend. 
Wat betreft de realisatie van het Dassenplan, het inrichtingsplan van de netwerkstructuur voor 
de das, op Trade Port Noord heeft in het vierde kwartaal de selectie van de (groen) aannemer 
plaatsgevonden en zijn nadere afspraken gemaakt over de realisatie. Een gedeelte van de 
realisatie zal al plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2017 om zo tijdig te kunnen voldoen 
aan de verplichting om het dassenplan eind 2017 gerealiseerd te hebben. 
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4. Deelnemingen 

1. Californië B.V. 

In december is de verkoop van een klein deel (€ 10k) van deelneming in Californië in gang 
gezet zodat in het kader van de vervlechting de overdracht van de CV WOM K4 aan de BV 
Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo binnen de fiscale grens van 33,33 % blijft. 

2. Etriplus B.V. 

De SDE+ aanvraag voor de tweede fase van de zonnepanelen op het dak van Michael Kors is 
niet succesvol geweest. De concurrentie vanuit andere projecten was te groot. Een nieuwe 
aanvraag voor de eerste ronde van 2017 wordt momenteel voorbereid. 
Voor wat betreft het Windpark Greenport Venlo is in Q4 met name gewerkt aan het 
voorbereiden van de milieu- en RO procedures, de samenwerking met de coöperaties en de 
participatie van Venlo. Dat laatste heeft geresulteerd in een intentieverklaring van de 
gemeente waardoor de weg vrij is gekomen voor het opstellen van een 
participatieovereenkomst en het onderhandelen van de (financiële) voorwaarden. Met de 
Provincie Limburg is intensief overleg gevoerd om tot een oplossing te komen voor de 
radarproblematiek. Dat heeft tot op heden nog niet tot resultaat geleid. 

In Q4 is veel aandacht besteed aan het koppelen van de koude behoefte van Freshpark Venlo 
aan de warmte van het geothermie netwerk. Er zijn echter twee aanzienlijke bottlenecks. In de 
eerste plaats betreft het de kosten van de transportleiding en in de tweede plaats de hoge 
kosten en het lage rendement voor de omzetting van warmte naar koude. De kansen op een 
succesvolle businesscase lijken daarmee verkeken. In het volgende kwartaal wordt hierover 
een definitieve conclusie verwacht. 
Met de aandeelhouders is in december een brainstormsessie gehouden om te komen tot een 4e 
focus voor Etriplus (naast wind, zon en geothermie). In het volgende kwartaal verwachten we 
hierin een definitieve keuze te kunnen maken. 

Verder kampt Etriplus met een liquiditeitsvraagstuk. De totale ontwikkelkosten voor het 
windpark kunnen ondanks een extra storting van kapitaal van de aandeelhouders en het 
verstrekken van een kortlopende lening niet volledig zelfstandig worden gedragen. Met de 
aandeelhouders wordt naar een oplossing gezocht zoals een participatie van een 
ontwikkelaar/investeerder. 

3. WILG BV 

WILG BV is de samenwerking van het Ontwikkelbedrijf (25%) met Alliander DGO (Duurzame 
Gebiedsontwikkeling, 75%) voor de aanleg en beheer van het warmte netwerk tussen de CLG 
geothermiebron en de afnemende tuinders in Californië. De formele oprichting moet nog 
worden afgerond en de storting in het aandelenkapitaal zal naar verwachting in het volgende 
kwartaal plaatsvinden. 
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5. Projecten 

1. Spoorse aanpassingen 

In het vierde kwartaal hebben de colleges van Burgemeester en Wethouders van Venlo en 
Horst aan de Maas ingestemd met de ontwerp-bestemmingsplannen voor de Railterminal en de 
Spoorse Aanpassingen. Onderdeel van deze besluitvorming was ook de omgevingsvergunning 
voor het gebruik en de realisatie van het aankomst-vertek- en wachtspoor door ProRail. 
Aansluitend aan de besluitvorming liggen de ontwerp-bestemmingsplannen en ook de 
omgevingsvergunning voor de duur van zes weken (tot 25 januari 2017) ter inzage met de 
mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen door een ieder. Besluitvorming en vaststelling is 
voorzien in het tweede kwartaal van 2017. 
Op 14 december heeft de reeds genoemde infobijeenkomst in het kader van de planvorming 
plaatsgevonden. 

In Q4 zijn de afspraken met de provincie gemaakt over het gedelegeerd opdrachtgeverschap 
aan het Ontwikkelbedrijf en het ter beschikking stellen van het budget voor de bouw. Detaling 
van de voorgefinancierde voorbereidingskosten heeft plaatsgevonden en voor de toekomstige 
kosten zijn afspraken gemaakt in het kader van de subsidieregeling. Deze subsidieregeling is 
de verkozen wijze van financiële ter beschikking stelling van het geld voor de spoorse 
aanpassingen. Vanwege de wettelijke bevoegdheid zal ProRail voor rekening en risico van de 
opdrachtgever de feitelijke bouwwerkzaamheden aan het spoor (laten) uitvoeren. 
Momenteel wordt met ProRail de Aanleg & Beheerovereenkomst gedefinieerd. Deze 
overeenkomst geeft duidelijkheid over alle aspecten die samenvallen met risicoverdeling met 
betrekking tot de aanleg en het beheer van de spoorse aanpassingen en daaraan gerelateerde 
werken. 
De voorbereidingen met aannemer Heijmans voor de nieuw te bouwen fiets- voetgangerstunnel 
onder het spoor door, verlopen volgens plan. In het paasweekend van 14, 15 en 16 april 2017 
wordt het tunneldeel onder het spoor geschoven. Hiervoor is een treinvrije periode afgegeven. 

2. Cameraproject Veilig Venlo en gebiedsmarkering 

Cameraproject 
Met de beveiligingspartners in het project zijn alle overeenkomsten definitief gemaakt en 
afgesloten. Eind oktober is de laatste camerapaal aangesloten en geïnstalleerd en is de 
proefperiode gestart. Deze loopt tot 1 mrt. 2017. De resultaten tot nu toe zijn zo goed dat we 
per 1 febr. 2017 live gaan met het systeem. De onderdelen Noorderpoort 1 en Klaver 1 worden 
het volgende kwartaal op het glasvezelnet aangesloten. Vanaf het volgende kwartaal zullen ook 
de administratieve afhandelingen naar de bijna 500 deelnemende bedrijven worden opgestart. 

Gebiedsmarkering 
Er is een omgevingsvergunning voor het plaatsen van de gebiedsmarkering en bedrijfsborden 
in het werklandschap aangevraagd. Met de gemeenten wordt nog overlegd in hoeverre de 
ANWB bebording nog actueel is. 
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6. Organisatie 

1. Organisatieontwikkeling 

Ook het vierde kwartaal heeft naast de reguliere activiteiten behoorlijk in het teken van de 
vervlechting gestaan. De uitwerking van het principeakkoord is aan de colleges en vervolgens 
aan de raden en staten voorgelegd, die in december allen hebben ingestemd met de 
voorstellen. Hiermee staat de weg vrij voor de uitvoeringsbesluiten door de colleges in januari 
2017, het tekenen van de diverse overeenkomsten en het passeren van de diverse 
transportaktes. In totaal worden rond de 70 overeenkomsten en aktes voorbereid. Ook de 
fiscus toets de diverse aktes zodat de notaris de zekerheid heeft dat de aktes voldoen aan de 
afspraken die met de fiscus zijn gemaakt. 

In het vierde kwartaal is gestart met de eerste oriëntaties rondom de Campus en de 
organisatie nader ingericht zodat deze is voorbereid om de uitbreiding van taken met de 
exploitatie van de 2 gebouwen (Villa Flora en de Innovatoren) en de opzet van de Campus 
verder in gang te zetten. 

In december zijn de conceptbegrotingen 2017 voor de 2 nieuwe organisaties in de 
aandeelhoudersvergadering goedgekeurd. Deze zullen begin 2017 opnieuw aan de nieuwe 
aandeelhouders worden voorgelegd. 

2. Communicatie 

In Q4 hebben de ontwikkelingen in Greenport Venlo regelmatig in de publieke belangstelling 
gstaan. Zo werd onder veel belangstelling door bestuurders, opdrachtgever en gebruiker de 
schop de grond in gezet (groundbreaking) voor de nieuwbouw van Prologis. Daarnaast was er 
de drukbezochte de opening van de uitbreiding van Stryker, en werd de oplevering van 
Tredium Logistics gevierd. Verder werd tijdens een bijeenkomst in de Villa Flora de komst van 
DeltaStar Nutrients naar het toekomstige terrein van de Brightlands Campus Greenport Venlo 
bekend gemaakt. Deltastar is het eerste bedrijf dat zich op dit terrein vestigt. Deltastar 
presenteerde zich aan de genodigden waaronder ook de pers. Dit heeft geresulteerd in diverse 
vermeldingen in de media. 
Net voor de feestdagen vond een interview plaats met Ruud van Heugten. Dit heeft geleid tot 
uitgebreide artikelen in de regionale pers over de toekomstige ontwikkelingen in het Greenport 
Venlo gebied. En natuurlijk was er vanuit de media belangstelling voor de politieke 
besluitvorming rond de reorganisatie (vervlechting). 

13/ 16 



7. Financiëel 

1. Financieel overzicht BV WOM K4 

BVWOMK4 
Omschrijving Begroting ! Realisatie Forecast : verschil 

bedragen x € 1.000 

'Kosten 
Personeelskosten 1.973 2.254 2.254 281 
Huisvesting en facilitair 331 414 414 83 
Communicatie 225 138 138 -87 
Algemene kosten 258 177 177 -81 
Accountmanagement 100 100 100 0 
Verv I echting 200 342 342 142 
Totaal kosten 3.087 3.424 3.425 338 

Omschrijving Begroting Realisatie Forecast verschil 

Doorbelastingen 
CVTPN 1.621 1.365 1.365 -256 
CVWOMK4 1.166 1.191 1.191 25 
CV WOM K4 Landschapsplan 239 93 93 -146 
CV WOM K.4 Pare 0 " 25· 25 25 
Zaarderheiken 
TPN Spoorse aanpassingen 0 320 320 320 
Etriplus 19 28 28 9 
CV WOM K4 Parkmanagement 42 133 133 91 
Aandeelhouders Campus 0 20 20 20 
Overige opbrengsten 0 6 6 6 
Bijdrage aandeelhouders 0 353 353 353 
vervlechtin 
Totaal doorbelastingen 3.087 3.534 3.534 447 

Formatie ultimo Q4 in fte 
In dienst 10,0 6,5 7,3 -2,7 
Inhuur 6,0 8,4 6,7 0,7 
Totaal 16,0 14,9 14,0 -2,0 

De omvang van de organisatie ligt het hele jaar beneden de geraamde formatie. Desondanks 
vallen de kosten van de organisatiekosten hoger uit dan de begroting. De extra 
personeelskosten t.o.v. de begroting worden veroorzaakt door: 
• Niet begrote inhuurkosten t.b.v. de projecten spoorse aanpassingen en parkmanagement 

die kunnen worden doorbelast naar de betreffende businesscases. 
• Extra loonkosten i.v.m. frictiekosten rondom de begroting en eenmalige (verschoven) 

kosten nieuwe arbeidsvoorwaarden. 
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• dubbeling van kosten i.v.m. frictie rondom de reorganisatie, anderzijds door de 
verschuiving van medewerkers in dienst naar inhuur. 

De grondexploitaties van TPN en WOM K4 worden per saldo minder belast dan opgenomen in 
de begroting. De doorbelaste kosten naar de businesscases Pare Zaarderheiken, Spoorse 
aanpassingen en Parkmanagement passen binnen de exploitatie van die businesscases. 

Het jaarresultaat voor belastingen van de BV WOM K4 bedraagt€ 110k en bestaat met name 
uit het toepassen van de opslag voor transferpricing. 

2. Financieel overzicht CV TPN 

Begroting Forecast 
Ontvangsten 
Uitgaven 
Saldo 

15.413 26.008 
- 23. 718 - 28. 986 
-8.305 -2.978 

De opbrengsten in 2016 zijn beduidend boven de begrote ontvangsten uitgevallen. Dit voordeel 
is ontstaan door een ontvangen exploitatiebijdrage van een collega ontwikkelaar die in de 
meerjarenplanning voor 2017 was verwacht en het eerder dan voorzien lichten van een optie 
voor een uitgifte ten bedrage van ruim€ 4 mio. 

De gerealiseerde uitgaven liggen eveneens hoger dan begroot. Ook hier is sprake van een 
verschuiving in de tijd. De grootste afwijking betreft de in de samenwerkingsovereenkomst TPN 
overeengekomen afdracht aan de gemeente Venlo in het kader van de ontwikkeling van Pare 
Zaarderheiken (€ 10,9 mio). De afdracht heeft in 2016 plaatsgevonden terwijl in de 
meerjarenplanning met 2017 was rekening gehouden en heeft gezien het rentedragend 
karakter van de verplichting, geen effect voor het resultaat van de grondexploitatie. 

Andere materie Ie afwijkingen in de uitgaven zijn: 
• Hogere uitgaven verwervingen 
• Lagere uitgaven bouw- en woonrijp maken 
• Lagere uitgaven spoorse aanpassingen 
• Lagere rentelasten 

Deze afwijkingen betreffen alle verschuivingen in de tijd en wijken in omvang niet af van de 
meerjarenplanning en leiden dus niet tot afwijking van het resultaat met uitzondering van de 
post rente. De hogere ontvangsten leiden uiteindelijk tot een rentevoordeel van ongeveer€ 
400k dit jaar. 

3. Financieel overzicht CV WOM K4 

Begroting Realisatie i 
1 

Ontvangsten 6.477 8.808 
Uitgaven -9.616 -10.006 

-3.139 -1.198 

Ook bij de CV WOM K4 is sprake van hogere ontvangsten dan geraamd. Deze worden 
veroorzaakt door een hogere omzet (5,7 mio) dan aangenomen i.v.m. gronduitgifte in Klaver 
6a en Klaver 11. Anderzijds vallen de bijdragen in het kader van het Landschapsplan lager uit 
dan geraamd (€ 1,5 mio), met name door het verder in de tijd plaatsen van de provinciale 
bijdrage. De verschuiving heeft geen effect op het resultaat van de exploitatie. De exploitatie 
van het cameraproject start eerst begin 2017 waardoor in 2016 geen sprake zal zijn van 
exploitatie opbrengsten. Ook dit betreft een verschuiving in de tijd. 

De verwachte uitgaven voor 2016 vallen hoger uit dan geraamd. Oorzaak zijn o.a. hogere 
uitgaven verwervingen, hogere uitgaven bouw- en woonrijp maken en lagere lasten in het 
kader van het landschapsplan. De in het derde kwartaal aangekondigde lichting van de 
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garantstelling van de Greenport Bikeway (0,5 mio) heeft niet in 2016 plaatsgevonden maar zal 
naar verwachting in 2017 plaatsvinden. De hogere uitgaven betreffen allen verschuivingen in 
de tijd. De lagere uitgaven voor het landschapsplan leiden ook tot een ander resultaat in de 
exploitatie maar deze waren al in het geactualiseerde meerjarenplan ingerekend. 

Ook bij WOM K4 is sprake van een positief rente-effect (€ 230k) onder invloed van de eerder in 
de tijd gerealiseerde ontvangsten. 

4. Risicomanagement 

In het vierde kwartaal is binnen het ontwikkelbedrijf een eerste aanzet gemaakt om 
risicomanagement inzichtelijk te maken, zodat verslag kan worden gedaan van het aantal 
financiële risico's ingedeeld naar kans van optreden en omvang van het geïdentificeerd risico. 

Het ontwikkelbedrijf hanteerde al een vorm van risicomanagement met behulp van een Monte 
Carlo simulatie waarbij de geïdentificeerde risico's in een groot aantal scenario's worden 
doorgerekend in de meerjarenraming waardoor een beeld ontstaat van de mate waarin de kans 
bestaat dat het geprognosticeerd resultaat afwijkt onder invloed van de risico's. 

Als basis voor deze rapportage geldt de laatst vastgestelde meerjarenraming en de mogelijke 
effecten van onzekerheden op deze exploitatie. Hiervoor zijn de risico's zoals die in de 
scenarioanalyse zijn onderkend aangevuld met de financiële risico's die zijn genoemd in het 
due diligence onderzoek in het kader van de vervlechting als uitgangspunt genomen. 
Vervolgens zijn de risico's aangevuld met risico's die uit de interne inventarisatie naar voren 
zijn gekomen. In de toekomst zullen de risico's per kwartaal worden geactualiseerd en 
eventueel aangevuld. Onderstaand de wijze waarop de inventarisatie wordt gerapporteerd. 
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