
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Aandeelhouders: 
Provincie Limburg 58,6%, Gemeente Venlo 27,7%, Gemeente Horst aan de Maas 8,3%, Gemeente Venray 5,4% 
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Dashboard (d.d. 31/12/2019) 
 
 

1.a. Stand van zaken gronduitgifte 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
1.b. Gronduitgifte in 2019 (in hectares) 
 

 
1.c. Ontwikkeling gronduitgifte (in hectares) 

 

 

 

 

 
 
  

Werklandschap hectare 

Geleverd 223 

Verkocht (nog te leveren) 14 

Optie 32 

Subtotaal 269 

Uitgeefbaar 64 

Subtotaal 333 

Nog te ontwikkelen 
(incl. 30 ha. Venray) 

133 

Totaal 466 

 Klaver Klant <2019 Q1 Q2 Q3 Q4 
Totaal 
2019 

Begr. 
2019 

Geleverd 
 
 

3 VidaXL   11,6     

8 Somerset   13,3     

11 Twan Heetkamp     2,0   

14 Ceyes     0,2   

6 
Provincie Limburg tbv 
Cabooter (Railterminal) 

    15,0   

Totaal 180,1 0 24,9 0 17,2 42,1 52,3 

Verkocht 
(nog te 
leveren) 

11 RMS 13,5       
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Geleverd 48%

Verkocht (nog te 
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Optie
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2. Stand van zaken natuur en landschap 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Stand van zaken duurzame energie 
 

 
 

4. Ontwikkeling werkgelegenheid 
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Aantal werknemers
(o.b.v. gemiddeld 30 werknemers per verkochte hectare 1 jaar na verkoop)

realisatie plan prognose

Groen landschappen hectare 

Gerealiseerd 102 

Compensatie/derden 19 

Subtotaal 121 

In ontwikkeling 128 

Subtotaal 249 

Nog te ontwikkelen 151 

Totaal 400 Gerealiseerd
26%

Compensatie
/derden 5%

In 
ontwikkeling

32%

Nog te 
ontwikkelen

38%

54.000 panelen op 259.000 m2  
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5.   Voortgang activiteitenschema 2019  
 

Activiteit  Status Aandachtspunt 

Acquisitie Verkooptransacties   

Proposities/exposure   

Locatieontwikkeling Klaver 3  Onzekerheid i.v.m. stikstofregels 

Klaver 5  Onzekerheid i.v.m. stikstofregels 

Klaver 15 (Venray)  Onzekerheid i.v.m. stikstofregels 

Landschapsplan Projecten Groote Molenbeek  Bestuurlijke betrokkenheid 
gewenst; inzet Provincie 
concretiseren 

Projecten Spoorse aanpassingen   

Zone Sevenumseweg   

Exploitaties Veilig Venlo  Overgedragen aan Stichting Veilig 
Venlo en Intergarde 

Parc Zaarderheiken  Doorlooptijd bestemmingsplan 

Financiën Strategie liquiditeit  Doorgeschoven naar 2020 

 

  = goed / volgens planning 

 = matig / vergt aandacht 

 = slecht / loopt achter 

 
 
6.  Risicomanagement 
  

 
  

Risico’s Kans  Effect Mitigerende maatregel 

Grondexploitatie       

De marktsituatie is slechter dan voorzien 
(minder verkopen, lagere prijzen) 

L G Meer acquisitie 

Onvoorziene kosten in ondergrond 
(bodemverontreinigingen, archeologische vondsten, 
niet  gesprongen explosieven, PFAS) 

G H 
Onderzoek verrichten, norm voor 
PFAS afwachten 

Onvoorziene kosten of vertraging i.v.m. procedures 
(bestemmingsplannen, ontheffingen, onteigeningen) 

H H 
Tijdig opstarten, zorgvuldig 
werken, aandacht voor draagvlak, 
maatregelen ivm vervallen PAS  

Renterisico L L 
Financieringsarrangement met 
aandeelhouders 

Landschapsplan valt duurder uit G G 
Alternatieve inrichtings- en 
beheersvormen, kostenbeheersing 

Overige     

Spoorse aanpassingen vallen duurder uit dan begroot L L 
Project verloopt volgens plan en 
binnen budget 

Minder opbrengsten in cameraproject Veilig Venlo - - 
Exploitatie is in Q4 overgedragen 
en niet langer voor rekening en 
risico van het Ontwikkelbedrijf 

Exploitatie Parc Zaarderheiken komt niet op gang G G Tempo bestemmingsplan 

                                                  L = Laag; G = Gemiddeld; H = hoog 
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7.   Financiën BV Ontwikkelbedrijf   
 

 
* x 1.000        Realisatie betreft voorlopige cijfers 
 
 

Toelichting 
 
In deze vierde kwartaalrapportage zal wat uitgebreider worden stil gestaan bij de resultaten over geheel 2019 
en de stand van zaken bij aanvang 2020. 
 
Gronduitgifte 
In 2019 is 42,1 hectare aan bouwkavels geleverd, hetgeen 12,6 hectare meer is dan in 2018. Het uitgiftebeleid is 
nog steeds dat alleen grond wordt verkocht aan partijen die een concreet bouwplan hebben met aantoonbaar 
een gebruiker/huurder van het pand. Hiermee wordt voorkomen dat gronden worden gekocht voor speculatie 
of gebouwen worden gebouwd voor leegstand. Het effect van dit beleid is dat wanneer de grond geleverd is, er 
binnen afzienbare tijd wordt gestart met de bouw. In 2019 is er gebouwd voor Wetron en VidaXL in klaver 3, 
heeft in klaver 5 Prologis de nieuwbouw voor Arrow opgeleverd, is in klaver 8 door Kafra het Labour House 
(huisvesting internationale werknemers) gebouwd, en is gestart met de nieuwbouw van Somerset voor 
ShopApotheke en PVH.  
Helaas is het nieuwbouwplan voor de verplaatsing van een Venlo’s maakbedrijf naar klaver 2 niet doorgegaan, 
en heeft het bedrijf besloten door te investeren in de bestaande locatie.  
Voor klaver 14 is er belangstelling vanuit met name het regionale MKB uit diverse sectoren. Een eerste 
grondtransactie heeft plaats gevonden met het bedrijf Ceyes (kleinschalige rubberrecycling), en de verwachting 
is dat in 2020 meerdere grondverkopen zullen volgen.   
 
Acquisitie 
Een goede acquisitie en marketing is een van de factoren om succesvol te kunnen zijn in de verkoop van 
bedrijfskavels. Onze acquisiteurs zijn dan ook veel op pad om de kwaliteiten van het Greenport gebied uit te 

Begroting Realisatie

2019 * t/m Q4 *

Opbrengsten  €    66.086  €       51.380 

Uitgiften  €     63.686  €        49.142 

Overige ontvangsten  €       1.133  €             985 

Activering organisatiekosten  €       1.267  €          1.252 

Lasten  €    57.963  €       50.909 

Kostprijs verkopen  €     54.530  €        47.790 

Kosten exploitatie  €          601  €             427 

Organisatiekosten  €       2.579  €          2.624 

Afschrijvingskosten  €          253  €               69 

Resultaat uit bedrijfsvoering  €      8.123  €            471 

Rentebaten en -lasten  €              0  €                 0 

Resultaat deelnemingen  €              0  €          3.445 

Jaarresultaat voor belastingen  €      8.123  €         3.916 

Investeringen  €    34.338  €       33.771 

Verwerving  €     14.999  €        19.657 

Civiel  €     13.000  €          5.786 

Overige kosten  €       6.339  €          8.328 

Formatie (fte)             18,0                18,1 

In Dienst             13,4 14,95

Inhuur               4,7 3,1

Omschrijving
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dragen en een uitgebreid netwerk van bedrijven 
te onderhouden. Daarbij richten we ons met 
name op de sectoren agro, maakindustrie en 
logistiek en zowel lokaal, regionaal als 
(inter)nationaal. Belangrijk is daarbij ook om 
adviseurs, makelaars, ontwikkelaars en 
beleggers te wijzen op de 
vestigingsmogelijkheden in Greenport Venlo. 
Dat betekent concreet dat diverse beurzen, 
congressen en seminars worden bezocht, zoals 
bijvoorbeeld de Provada, Expo Real, Fruit 
Logistica, Food, CONNECT, NDL en EFT. 
Daarnaast organiseren we rondleidingen, 
werkbezoeken en andere bijeenkomsten in het 
gebied, en participeren we in netwerken als de 
Tuinbouw Business Club en Nederland Distributieland. Het acquisitieteam stemt de inzet af en werkt nauw 
samen met de vertegenwoordigers van de gemeenten, LIOF, Freshpark Venlo, de provincie en het NFIA. Onder 
meer is gezamenlijk een propositie voor de verschillende sectoren opgesteld.  
 
 
Werkgelegenheid 
De voornaamste doelstelling van de gebiedsontwikkeling is het versterken van de regionale economie door het 
creëren van werkgelegenheid en kennisontwikkeling. Daarbij is destijds aangegeven dat het streven is om in 10 
tot 15 duizend arbeidsplaatsen te voorzien. Deels nieuwe werkgelegenheid om de bevolkingskrimp in de regio 
tegen te gaan, deels vervangende werkgelegenheid om banenverlies in diverse sectoren op te vangen (bijv. 
banken, retail). Dit levert gemiddeld 30 arbeidsplaatsen per verkochte hectare op nadat het perceel bebouwd is. 
De nu geplande ontwikkeling van 466 hectare (incl. 30 hectare Venray) leidt daarmee tot circa 14 duizend 
werkplekken.  Dat is exclusief de werkgelegenheid op Freshpark en in de tuinbouwgebieden Californië en Siberië. 
Gegeven de goede resultaten op grondverkopen en de gerealiseerde nieuwbouwprojecten liggen we goed op 
koers om de werkgelegenheidsdoelstelling te halen.  
 
Zoals in meerdere sectoren is in de logistiek en de tuinbouw 
vaak sprake van seizoensinvloeden. Om pieken en dalen op 
te vangen wordt veelvuldig gebruik gemaakt van een 
flexibele schil bestaande uit uitzendkrachten, jobstudenten 
en internationale werknemers. Aandachtspunten voor die 
laatste groep is dat er in Greenport Venlo behoefte is aan 
goede huisvestingsvoorzieningen, met name voor short-
stay verblijf. Positief is dat in klaver 8 begin 2019 het 
zogenaamde Labour House is gerealiseerd voor de 
huisvesting van ca. 400 internationale werknemers. 
 
Operationeel 
 
Planologie 
Om de gronduitgifte mogelijk te maken moet een passend bestemmingsplan van kracht zijn. In 2019 is voor 
klaver 3 Horster-deel een nieuw bestemmingsplan opgesteld en in procedure gebracht. Vaststelling is begin 2020 
voorzien. Dat geldt ook voor Parc Zaarderheiken. Ook dat nieuwe bestemmingsplan wordt naar verwachting 
begin 2020 vastgesteld. Deze bestemmingsplannen, alsmede de voorbereidingen voor andere 
bestemmingsplannen, waaronder het businesspark in klaver 14, klaver 15 in Venray en fase 2 van klaver 5, 
hebben te maken gehad met enige vertraging en onzekerheden. Op 29 mei 2019 is immers door een uitspraak 
van de Raad van State de toepassing van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) juridisch onmogelijk 
geworden. Hierdoor worden vrijwel alle ruimtelijke projecten en activiteiten die een relatie hebben met de 
uitstoot van stikstof (agrarische sectoren, verkeer, woningbouw, bedrijventerreinen, etc.) en die voorheen via de 
PAS toegelaten waren, geraakt. Dat geldt ook voor nieuwe bestemmingsplannen en vergunningen binnen de 
gebiedsontwikkeling Greenport Venlo. Om de stikstofdepositie in nabijgelegen natuurgebieden te kunnen 
berekenen is een landelijke rekentool genaamd Aerius  Calculator ontwikkeld. Door noodzakelijke aanpassingen 
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is dit programma diverse maanden niet beschikbaar geweest. Daarnaast hebben Rijk en provincies nieuwe regels 
vastgesteld hoe met saldering van stikstofdepositie moet worden omgegaan. Deze zijn pas in december 2019 
van kracht geworden. Echter de toepassing van deze regels vergt nog nadere uitwerking door en met de 
provincie.  

 
Bouw- en woonrijp maken 
In 2019 hebben met name in de klavers 3, 5 en 8 een groot aantal civieltechnische werkzaamheden plaats 
gevonden ten behoeve van het bouwrijp maken van kavels en het maken en inrichten van de openbare ruimte. 
Het gaat dan met name om terreinegalisatie en onderzoek naar niet gesprongen explosieven (NGE), dichten en 
graven van sloten, aanleg van riolering, wegen, waterbassins en grondwallen, het (ver)leggen van kabels en 
leidingen, bermen inrichten, bomen planten en straatlantaarns en borden plaatsen. Daarbij gaan we zo veel 
mogelijk circulair te werk. Als voorbeeld kan genoemd worden het niet afvoeren van de teeltaarde maar deze 
(her)gebruiken in de grondwallen, en het maken van waterbassins met schanskorven met afgekeurde bakstenen. 
De (te) strenge PFAS-norm die medio 2019 door de overheid was ingesteld, heeft voor deze werkzaamheden wel 
geleid tot extra kosten en vertraging. Pas bij het wijzigen in een meer realistische norm in november, kunnen de 
werkzaamheden weer redelijk normaal doorgang vinden.  
 
Spoorse aanpassingen 
Om de railterminal aan te kunnen leggen worden 
er aan- en aftakkingen op het hoofdspoor 
gemaakt, tevens voorzien van opstel-, wacht- en 
omloopsporen. Dit project voert het 
Ontwikkelbedrijf uit in opdracht van de provincie 
Limburg. ProRail is verantwoordelijk voor alle 
bouwwerkzaamheden aan de sporen, die door 
aannemer Dura Vermeer worden uitgevoerd. In de 
zogenaamde treinvrije periodes rond hemelvaart 
en in de herfstvakantie zijn in 2019 de belangrijkste 
aansluitingen op het hoofdspoor gemaakt en 
getest. Uit de omgeving zijn nog een aantal 
klachten m.b.t. geluid en licht gekomen. Begin 
2020 moet de afwerking gereed zijn en vindt de 
feestelijke oplevering van het project plaats. Als 
vervolgens de aanleg van de railterminal is voltooid, naar verwachting eind 2020, kunnen de eerste treinen op 
de railterminal worden geladen en gelost. 
 
Infrastructuur 
Voor een goede bereikbaarheid van het gebied per fiets wordt een netwerk van fietspaden aangelegd. Een 
belangrijke en tot dusver ontbrekende schakel was een veilige fietsverbinding over de Greenportlane ter hoogte 
van de klavers 1 en 3 aan de noordzijden en de klavers 2 en 4 aan de zuidzijde. In 2019 is daarvoor door de 
provincie een fietsbrug over de Greenportlane gebouwd en heeft het Ontwikkelbedrijf de aanlandende route 
aangelegd. Een veilige fietsoversteek tussen klavers 5 en 6 wordt nog onderzocht. 
Verder is voor de autobereikbaarheid in 2019 een studie naar de capaciteit van N556/ Eindhovenseweg gestart. 
 
Openbaar Vervoer 
Onder regie van Ondernemend Venlo hebben een 6-tal 
ondernemers het zogenaamde last-mile vervoer (van de 
bushaltes aan de randen van het bedrijventerrein tot aan de 
bedrijfspoort) met kleinere bussen en voor eigen rekening 
geregeld. De werknemers van deze bedrijven kunnen met behulp 
van een app van deze bussen gebruik maken. Helaas is gebleken 
dat het gebruik van deze vervoersoptie beperkt is. Hierdoor 
hebben verschillende bedrijven aangegeven hun deelname aan 
het project per einde 2019 te zullen stoppen. De andere 
ondernemers zullen bezien in hoeverre het last-mile concept in 
een afgeslankte vorm in 2020 kan worden voortgezet. De regiogemeenten onderzoeken nog de verdere 
mogelijkheden van een mobiliteitsportal.     
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Veilig Venlo 
Veilig Venlo is het collectieve beveiligingssysteem voor 
de openbare ruimte op de Venlose bedrijventerreinen. 
Ondanks een stevige inzet en flinke inspanningen om het 
aantal deelnemende bedrijven te vergroten, is er 
onvoldoende animo van bedrijven om deel te nemen en 
om het financiële tekort op de exploitatie op te heffen. 
Daarom is besloten om in deze vorm met het 
cameraproject te stoppen. Met de beveiligingspartners 
en met Ondernemend Venlo is daarop gezocht naar een 
manier om het cameraproject op een andere wijze toch 
zo veel mogelijk voort te kunnen zetten. Dat heeft geresulteerd in de oprichting van de Stichting Veilig Venlo 
waarin Ondernemend Venlo en het Ontwikkelbedrijf deelnemen. Deze stichting is slechts houder van de licentie 
om in de openbare ruimte camerabeelden te mogen maken. De operationele uitvoering van de camerabewaking 
is opgedragen aan Intergarde. Intergarde heeft alle camera’s in het gebied overgenomen en exploiteert nu 
geheel voor eigen rekening en risico het project. Door de combinatie met andere beveiligingsactiviteiten zien zij 
wel mogelijkheden voor een haalbare exploitatie.  
 
Landschapsplan 
Ook in 2019 heeft het Ontwikkelbedrijf veel energie gestoken in de ontwikkeling van Parc Zaarderheiken tot een 
natuur- en landschapspark met recreatief medegebruik, waaronder een golfbaan. Parc Zaarderheiken vormt een 
onderdeel van het taakstellend groen. Daarnaast biedt Parc Zaarderheiken een alternatief voor het recreatieve 
gebruik van de naastgelegen Brightlands Campus. Met Stichting Heyerhoven als initiatiefnemer van de golfbaan, 
en met Staatsbosbeheer, die veel eigendom heeft in het gebied, zijn samenwerkings- en 
erfpachtovereenkomsten gesloten. Stichting Heyerhoven zal voor eigen rekening en risico de golfbaan aanleggen 
en beheren, alsmede de omliggende natuurgebieden. Het ontwerp bestemmingsplan, samen met een ontwerp 
omgevingsvergunning (voor de aanleg en kap) heeft in 2019 ter inzage gelegen. In december 2019 heeft de eerste 
behandeling in de gemeenteraad van Venlo plaats gevonden, waarna vaststelling wordt verwacht eind januari 
2020. Na onherroepelijk worden van het bestemmingsplan zullen de aanleg en inrichtingswerkzaamheden nog 
een geruime tijd duren. 
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In de zogenaamde Westelijke Staander van het Landschapsplan, die grotendeels bestaat uit het dal van de Groote 
Molenbeek, zijn kansen geïnventariseerd waarvan sommige in projecten worden uitgewerkt. In 2019 heeft het 
Ontwikkelbedrijf overleg gevoerd met het Waterschap, de gemeente Horst aan de Maas, de provincie Limburg 
en Staatsbosbeheer om zo veel mogelijk samen te werken aan projecten in dit gebied. Door samen op te trekken 
en inzet en gelden te combineren kunnen immers de meeste en de beste resultaten worden bereikt voor het 
Landschapsplan. De samenwerking en het commitment van partijen moet in 2020 echter nog wel concreet 
worden opgepakt en ingevuld.  
Behalve Parc Zaarderheiken is in de Oostelijk Staander van het Landschapsplan in 2019 onder meer verder 
gewerkt aan het verwerven en realiseren van de verbindingen naar het toekomstige ecoduct over de A73 en het 
ven-herstel project Kraijelheide. 
 
Duurzaamheid 
Naast werkgelegenheid zijn door de provincie en de 
gemeenten ook ambities gesteld op het gebied van 
duurzaamheid. Daar wordt op diverse manieren 
invulling aan gegeven, te weten: 
a) door realisering van het landschapsplan (zie 
hiervoor),  
b) door stimulering van duurzame energie (zie ook bij 
Deelnemingen – Etriplus en Californië),  
c) door het stimuleren van milieuvriendelijk vervoer 
per spoor (aanleg railterminal), fiets (o.a. Greenport 
bikeway, fietspaden en fietsbrug) en openbaar vervoer 
(buslijn in combinatie met last-mile concept).  
d) door de keuze van materiaalgebruik in civiele 
werken (zie Bouw- en woonrijp maken), 
e) door rekening te houden met de waterhuishouding in het gebied (o.a. aanleg waterbassins), 
f) door nieuwbouw te stimuleren duurzaam te bouwen (hoge BREEAM-score, dakconstructie geschikt voor 
zonnepanelen en gasloos bouwen) en C2C toe te passen middels verwijzing naar het C2C-Expolab. 
De gebiedsontwikkeling Greenport Venlo behoort daarmee tot de meest duurzame van Nederland. 
  
Organisatieontwikkeling 
In 2019 hebben zich geen bijzondere organisatorische veranderingen voorgedaan.  
Het personeel in dienst van de BV Ontwikkelbedrijf is tevens belast met de invulling van de taken voor de BV 
Campus Vastgoed. De kosten daarvan worden uiteraard aan BV Campus Vastgoed doorbelast. 
 
Communicatie en omgevingsmanagement 
Communicatie met onze stakeholders vindt op verschillende manieren plaats. Voor RvC en aandeelhouders 
worden kwartaalrapportages en jaarstukken gemaakt. Aanvullend worden alle bestuurders en raads- en staten-
leden elk jaar uitgenodigd voor een werkbezoek.  
Voor het overleg met de omgeving is een klankbord-
groep ingesteld, worden 1 keer per jaar dorps- en 
wijkraden bezocht, worden informatiebijeenkomsten 
gehouden over actuele onderwerpen. Met specifiek de 
bewoners van de Grubbenvorsterweg, de 
Sevenumseweg, Heierhoeve en de Zeesweg hebben in 
afzonderlijke werkgroepen diverse overleggen plaats 
gevonden. Verder is op initiatief van de provincie een 
stuurgroep gevormd die mede de omgevingsdialoog 
en daar gemaakte afspraken bewaakt.  
Voor het grote publiek is in april 2019 voor de tweede 
keer een open dag gehouden, waarbij iedereen was 
uitgenodigd om in de Innovatoren te vernemen wat nu 
allemaal in Greenport Venlo gebeurt en was er de 
mogelijkheid om met een bus een rondrit met uitleg 
door het gebied te maken, en een van de bedrijven op Trade Port Noord te bezoeken. In 2020 zullen we 
opnieuw een open dag organiseren. 
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Financieel 
Eind 2019 heeft de jaarlijkse herziening van de grondexploitatie plaatsgevonden. Op basis van gerealiseerde 
resultaten en voortschrijdend inzicht een nieuwe forecast is gemaakt. De horizon van de exploitatie van de grote 
kavels is op basis van de nieuwe gegevens met 3 jaar verkort tot 2029, de kleinere kavels lopen door tot 2036. 
De nieuwe prognose valt lager uit dan de vorige prognose eind 2018. De begroting 2020 en de meerjarenraming 
2021-2029 zijn door de Raad van Commissarissen en aandeelhouders goedgekeurd in het vierde kwartaal 2019.   
 
Het geprognosticeerd jaarresultaat voor belastingen 2019 (+ € 4,0 mln) wijkt behoorlijk af van de begroting 2019 
(+ € 8,1 mln). Enerzijds is de omzet over 2019 lager dan de begroting. De lagere omzet ontstaat door 
timingsverschillen. Een deel van de verkopen is niet in 2019 gevallen maar zal later plaatsvinden. Anderzijds 
wordt het resultaat negatief beïnvloed door het lager geprognosticeerd eindresultaat van de bijgestelde 
grondexploitatie. Hierdoor verandert namelijk de kostprijs verkopen op basis van het cumulatief percentage of 
completion en vindt een eenmalig correctie van ongeveer - € 3,7 miljoen plaats.    
Het positief resultaat uit deelnemingen komt voort uit de verkoop van het windpark in 2-19 door zowel Etriplus 
als de eigen deelneming in B.V. Windpark Greenport Venlo. Negatief werkt de afwaardering van de deelneming 
in WILG B.V. in verband met het stilvallen van de geothermie productie van CLG Geothermie B.V.. 
 
Bij de investeringen vallen de hogere verwervingskosten ten opzichte van de begroting op. Deze worden 
veroorzaakt door het benutten van verwervingsmogelijkheden van gronden die in latere jaren in de planning 
stonden. De lagere kosten voor civiel heeft te maken met onderhanden werken ultimo jaar. De hogere overige 
kosten worden veroorzaakt door de deels begrote ontvangst van een subsidie van de Provincie Limburg ten 
behoeve van het landschapsplan die later zal worden ontvangen.  
 
Deelnemingen 
Californië (33,2% aandeel) 
De BV Grondexploitatiemaatschappij Californië is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het tuinbouw 
vestigingsgebied Californië. Daarnaast stimuleert en participeert zij in de inzet van geothermie als duurzame 
energiebron. Ten behoeve van de uitbreiding van het exploitatiegebied - Californië 2 – is een bestemmingsplan 
in voorbereiding.  
Gedurende het hele jaar 2019 zijn de beide geothermiebronnen in het gebied buiten gebruik geweest. De bron 
die door Wijnen wordt geëxploiteerd (CWG) kampt met een defecte injectieput, waarvoor kostbare 
herstelmaatregelen nodig zijn. Californië Lipzig Gielen Geothermie B.V. (CLG), die de andere bron exploiteert, 
heeft na geconstateerde aardbewegingen in 2018 de installatie stopgezet. Er zijn onderzoeken uitgevoerd om 
aan te tonen dat de bronnen veilig geëxploiteerd kunnen blijven worden, waarop een langdurige discussie met 
Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is gevoerd. Helaas hebben SodM als toezichthouder en het ministerie van 
EZK als vergunningverlener nog steeds geen groen licht gegeven om de geothermie te hervatten. Aangekondigd 
is dat pas in Q3 2020 daarover uitsluitsel komt. Daarmee lopen de exploitatieverliezen verder op, en hebben er 
afboekingen op de waarde van de deelnemingen moeten plaats vinden. 
 
Etriplus (45% aandeel) 
Etriplus BV is opgericht in het kader van de 
duurzaamheidsambities voor de 
gebiedsontwikkeling Greenport Venlo. 
Etriplus is de ontwikkelaar van duurzame 
energieprojecten in het gebied, d.w.z. dat 
zij inzet op het mogelijk maken en van de 
grond trekken van duurzame 
energieopwekking, maar dat zij niet de 
uiteindelijke exploitant wil zijn of blijven. De 
andere aandeelhouders van Etriplus 
(Aliander, Greenchoice, Arcadis en Ekwadraat) brengen naast kapitaal ook kennis, kunde en ervaring in op het 
gebied van duurzame energieprojecten. De kansen voor succesvolle projecten liggen vooral op het gebied van 
zonnepanelen (m.n. op de daken van grote nieuwe bedrijfsgebouwen), de aanleg van een windpark en de 
mogelijke aanleg van een warmtenet onder meer gekoppeld aan de geothermiebronnen.  
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Op het gebied van zonne-energie is ook in 2019 grote vooruitgang geboekt. Per het einde van 2019 liggen er op 
7 gebouwen ruim 54.000 panelen, die bijna 26 hectare aan dakoppervlak beslaan, en die samen zo’n 14 MWh 
aan elektriciteit leveren. Bij 6 andere gebouwen is of gaat men bezig met het leggen van nog eens ruim 191.000 
panelen. Per einde 2020 is daarmee naar verwachting een totaal dakoppervlak van circa 89 hectare met in totaal 
245.000 zonnepanelen belegd, waarmee ongeveer 72,5 MWh groene stroom wordt opgewekt. Gemiddeld wordt 
daarvan zo’n 40% voor eigen gebruik toegepast, de rest wordt aan het net geleverd. Onder andere hiervoor 
bouwt Enexis een nieuw transportverdeelstation in het 
gebied.  
 
De ontwikkeling van het windpark Greenport Venlo heeft in 
2019 lang moeten wachten op een uitspraak van de Raad 
van State in de beroepsprocedure. Op 18 december is het 
PIP (Provinciaal Inpassings Plan) onherroepelijk geworden 
en zijn alle beroepen afgewezen. Gelijktijdig heeft de Raad 
van State het beroep van Etriplus tegen het 
weigeringsbesluit van de gemeenteraad van Venlo om geen 
bestemmingsplan voor het windpark vast te stellen 
toegewezen. Hierop overweegt  Etriplus een mogelijke claim 
richting de gemeente voor de gemaakte extra kosten en 
geleden schade als gevolg van de vertraging in het project. 
In Q4 heeft Etriplus met de gemeente Venray 
overeenstemming bereikt om de mogelijkheid van een windpark in deze gemeente verder te onderzoeken. 
 
Windpark Greenport Venlo (20% aandeel) 
Juridisch is in 2018 het windpark ondergebracht in de BV Windpark Greenport Venlo met als aandeelhouders 
Etriplus (80%) en het Ontwikkelbedrijf (20%). Begin 2019 zijn de aandelen verkocht aan de combinatie 
Greenchoice, Windunie en ABN-AMRO.  De nieuwe aandeelhouders nemen de verdere realisatie en exploitatie 
van het windpark ter hand. Na de finale afrekening van de koopsom in 2020 kunnen Etriplus en het 
Ontwikkelbedrijf het project afsluiten. Bij de verkoop is uitgehouden dat de corporaties voor maximaal 4 turbines 
kunnen participeren in het windpark. 
 
WILG (25% aandeel) 
Samen met de andere aandeelhouder Aliander investeert en exploiteert de BV Warmte Infrastructuur Limburg 
Geothermie (WILG) in een warmtenet in Greenport Venlo. In het tuinbouwgebied Californië heeft WILG 
geïnvesteerd in het transport van warm water tussen de geothermiebron van CLG en de aangesloten tuinders.  
Met het stil leggen van de bron is ook die activiteit gestopt, en heeft WILG daarmee geen inkomsten. Door de 
lange uitval en het onzekere perspectief of de bron weer opgestart kan worden, is behalve het ontstane 
exploitatieverlies ook afgeboekt op de investering. 
 


