
 

 
 
  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
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 (per 31 december 2022) 
 

1.a. Stand van zaken gronduitgifte 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.b. Gronduitgifte in 2022 (in hectares) 
 

* Bruto perceel is verkocht 
 
1.c. Ontwikkeling gronduitgifte (in hectares) 
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83 

Totaal 470 

 Klaver Klant <2022 Q1 Q2 Q3 Q4 Totaal 
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Begr. 
2022 

Geleverd 3d DSV  9,00      
8 Tradeport OG *  6,55      
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2. Stand van zaken natuur en landschap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3.  Stand van zaken duurzame energie 
 

 
 
4. Ontwikkeling werkgelegenheid 
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5.   Voortgang activiteitenschema 2022 
 

Activiteit  Status Toelichting 

Acquisitie Verkooptransacties  Voorlopig alleen kavels beschikbaar in klavers 11 en 14; 
marktomstandigheden zijn complex mn door 
kostenontwikkeling, financiering en energievraagstuk. 

Proposities/exposure  Greenport Venlo is in de markt goed bekend 
Locatieontwikkeling Klaver 14  Beroep tegen bestemmingsplan (vastgesteld 28-04-

2021) loopt; wachten nog steeds op behandeling RvSt 
Klaver 5 (fase 2)  Bouw Hessing Supervers nadert oplevering; 

voorbereiding bouwplannen Geodis en VDL Paree  
Klaver 15 (Venray)  Nog geen duidelijkheid over verdere ontwikkeling; 

wacht op nader overleg met gemeente Venray 
Zone Sevenumseweg  In aanleg riolering voor bewoners wordt voorzien; 

woon-werk kavels staan te koop 
Klaver 7  Verwervingen zijn nagenoeg afgerond; bestemmings-

plan is in voorbereiding; aanvullende verkeersoplossing 
wordt daarin meegenomen; BCI onderzoek naar markt-
vraag bedrijventerreinen is afgerond en wordt bespro-
ken met gemeenteraad; kaders voor ontwikkeling is 
onderwerp van overleg met alle aandeelhouders; vergt 
ook politiek draagvlak in Horst ad Maas 

Landschapsplan Projecten Groote 
Molenbeek 

 Via kansenbenadering worden projecten gemaakt; 
samenwerking met gemeente, Waterschap en Stichting 
Landschap Horst ad Maas; bewoners betrekken met oa 
regeling Dorpsmantel; bekendheid bij publiek vergroten 

Exploitaties Parc Zaarderheiken  Notarieel is erfpacht met Stichting Heyerhoven 
gevestigd; aanleg natuur en golfbaan is in uitvoering 

 
  = 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) 

G G 
Acquisitie zo nodig aanpassen, kosten 
waar mogelijk uitstellen, verkennen 
alternatieve elektra mogelijkheden 

Onvoorziene kosten in ondergrond 
(bodemverontreinigingen, archeologische vondsten, NGE, PFAS) L G Onderzoek verrichten 

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

Tijdig opstarten, zorgvuldig werken, 
aandacht voor draagvlak, maatregelen 
i.v.m. stikstof  

Renterisico L L Financieringsarrangement met 
aandeelhouders 

Politiek risico                                                           

(weigeren planologische medewerking) 
H H 

Werken aan juiste beeldvorming, 
goede communicatie, afspraken met 
aandeelhouders 

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

Overige     

Exploitatie Parc Zaarderheiken komt niet/later op gang - - Is geen risico meer (best.plan is 
onherroepelijk, erfpacht is gevestigd) 

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

 

 
 

 
 

  

Kwartaalrapportage Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo
Periode 2022 - 4

Winst- en verliesrekening 2022

x € 1.000

Totaal
Omschrijving Begroting Realisatie Delta
Netto omzet 88.149€        63.264€        -24.885€  
Kostprijs verkopen -68.861€       -48.635€       20.226€   
Bruto marge 19.288€        14.629€        -4.659€    

Overige opbrengsten 1.422€          1.335€         -87€        
Totaal opbrengsten 20.710€        15.964€        -4.746€    

Organisatiekosten -2.556€         -2.252€        304€        
Exploitatiekosten -265€            -299€           -34€        
Geactiveerde productie eigen bedrijf 1.316€          1.271€         -45€        

Totale kosten -1.505€         -1.280€        225€        

EBITDA 19.205€           14.684€           -4.521€    

Afschrijvingen -136€            -123€           12€         
Waardemutaties 176€             695€            519€        

EBIT 19.245€           15.256€           -3.990€     

Rentekosten -2.614€         -2.388€        226€        
Rente baten -€             285€            285€        
Activering rente 1.168€          678€            -490€       
Resultaat deelnemingen -50€             334€            384€        
Belastingen -3.247€         -2.561€        686€        

Jaarresultaat 14.502€           11.604€           -2.899€     

Formatie incl campus Begroting Realisatie

Formatie in dienst gemiddeld jaar 10,8 8,79         
Formatie inhuur gemiddeld jaar 4,05 3,84         

14,85 12,64
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Toelichting 
 
In de vierde kwartaalrapportage wordt uitgebreider stil gestaan bij de activiteiten en resultaten over het hele 
jaar 2022 en de stand van zaken bij aanvang 2023. 
 
1.   W E R K L A N D S C H A P P E N 
 
1.1   Gronduitgifte 
In 2022 is 37,5 hectare aan bouwkavels geleverd aan een viertal 
afnemers.  
- In klaver 3 is DSV op een perceel van 9 hectare (nr. 3dII op de 
Uitgiftekaart pag. 1) gestart met de nieuwbouw van een complex 
bestaande uit (a) een hoofdkantoor voor de divisie DSV 
Solutions, (b) een crossdock, (c) een dubbellaags warehouse en 
(d) een parkeergarage. Eind 2023 wordt de oplevering verwacht 
waarmee DSV haar decennialange positie in Venlo heeft 
versterkt en voor de lange termijn gecontinueerd.  
- Aan Tradeport OG, dit is de ontwikkelaar van Traffic Port (de 
voormalige vliegstrip langs de A67), is een perceel van 6,5 
hectare (nr. 8c op de Uitgiftekaart pag. 1) verkocht. Dit perceel is 
gelegen langs de A67 in de gemeente Peel en Maas grenzend aan 
Venlo en Horst ad Maas en is bestemd voor de nieuwbouw van 
de Venlose logistieke dienstverlener Seacon.  
- Op het Greenport Businesspark (klaver 14) heeft het Venlose 
installatiebedrijf Jansen Bartels een kavel van 3.300 m2 
afgenomen ten behoeve van een nieuwe moderne vestiging die 
begin 2023 wordt opgeleverd.  
- Tenslotte is in het najaar van 2022 in klaver 5 een kavel (nr. 5c op de Uitgiftekaart pag. 1) van ruim 21,5 hectare 
geleverd aan Geodis. Deze wereldwijd opererende logistieke dienstverlener is al zo’n 30 jaar actief in Venlo 
voorheen als Vitesse en sinds 1999 als Geodis. De nieuwbouw, waar men in 2023 verwacht mee te kunnen 
starten, bestaat uit 2 hoogwaardige gebouwen. 
 

De tijd tussen het tekenen van het koopcontract en de feitelijke 
levering van de kavel bij de notaris (en daarmee de realisatie van de 
omzet) heeft te maken met het uitwerken van het bouwplan, de 
vergunningsprocedure en het rondkrijgen van de financiering. Het 
uitgiftebeleid is immers nog steeds dat alleen grond wordt verkocht 
aan partijen die een concreet en haalbaar 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.  

 
Najaar 2021 was op basis van de toenmalige verwachtingen in de begroting 2022 uitgegaan van een gronduitgifte 
van 57,1 hectare, terwijl in 2022 uiteindelijk 37,5 ha notarieel is geleverd. Dat verschil heeft 2 oorzaken, te weten 
enkele grondtransacties zijn eerder dan verwacht toch al in 2021 afgewikkeld, terwijl andere transacties wegens 
een langere vergunnings- en voorbereidingstijd doorschuiven naar 2023. Daarmee hebben deze verschuivingen 
in de tijd een grote impact op de omzet en het resultaat in een jaar, maar zijn ze voor de grondexploitatie 
financieel neutraal en hebben deze afwijkingen dus ook geen effect op het rendement van de aandeelhouders. 
 

Begroting 2022: Verwachte leveringen  57,1 ha   
Realisatie 2022: Werkelijke leveringen 37,5 ha DSV, Tradeport OG, Jansen Bartels, Geodis 

Verschil 19,6 ha  
Eerder geleverd dan verwacht (2021) 8,5 ha Cabooter, FSV, Welsi 
Levering doorgeschoven naar later (2023) 11,1 ha vidaXL, PartyXplosion, Luxmi 

 

Nieuwbouwplan DSV  
op klaver 3 

Nieuwbouw Janssen Bartels op Greenport Business Park 
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Van de lijst ‘Verkocht, nog te leveren’ zijn 2 transacties verdwenen doordat de verkopen ontbonden zijn. Dat 
betreft als eerste 13,5 hectare in klaver 11 die al in 2014 verkocht waren aan RMS Venlo BV voor een op te 
richten bioraffinagebedrijf. Levering was ingeschat in 2023. Maar doordat de vergunning in juli bij de Raad van 
State geen stand heeft gehouden is de koop ontbonden. Als tweede is de koop van 0,5 ha in klaver 14 aan het 
Venlose Vivani Fishfood ontbonden omdat het bedrijf door gewijzigde economische omstandigheden, 
waaronder ook de bouw- en financieringskosten, zijn nieuwbouwplannen heeft moeten herzien. De levering 
was aanvankelijk begroot in 2021.  
Ook voor deze beide niet doorgezette transacties geldt dat ze geen negatief effect hebben op het financieel 
eindresultaat van de grondexploitatie, simpelweg omdat de gronden weer beschikbaar zijn voor verkoop en 
alsnog later tot opbrengsten in de grondexploitatie gaan leiden. 
 
1.2   Acquisitie en verkoop 
Ten behoeve van acquisitie en marketing wordt een breed netwerk van bedrijven en instellingen onderhouden. 
Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de sectoren agrofood en agribusiness en de maakindustrie zowel 
lokaal, regionaal als (inter)nationaal. Met name ook adviseurs, makelaars, ontwikkelaars en beleggers worden 
gewezen op de vestigingsmogelijkheden in Greenport Venlo. 
Wat betreft verkooptransacties zijn in 2022 een drietal overeenkomsten getekend voor in totaal 5,6 hectare.  
Het gaat om twee verkopen in klaver 14 en één in klaver 5 voor het Sevenumse VDL Parree.  
Met name in de tweede helft van 2022 is duidelijk geworden dat over het algemeen gesproken de economische 
omstandigheden niet gunstig zijn voor nieuwbouwplannen van bedrijven. Het aantal leads en aanbiedingen is 
beperkt en voor bedrijven blijkt het steeds moeilijker om tot een haalbare businesscase te komen voor 
nieuwbouwplannen. Daarbovenop komt de onzekerheid c.q. vertraging voor het kunnen verkrijgen van een 
passende elektra aansluiting en van de benodigde vergunningen. Dat heeft er tot dusver toe geleid dat enkele 
serieuze leads in 2022 zijn afgehaakt. 
Aan de Sevenumseweg worden via een makelaar de woon-werkkavels in de markt gezet. De belangstelling in de 
markt is tot dusver matig. 
 
1.3   Werkgelegenheid 
De overheden hebben in de structuurvisie als voornaamste doelstelling van de gebiedsontwikkeling 
geformuleerd: het versterken van de regionale economie door het creëren van vestigingsmogelijkheden ten 
behoeve 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 en om jonge en goed opgeleide mensen voldoende banenkansen te bieden, deels vervangende 
werkgelegenheid om banenverlies in andere sectoren op te vangen. 
Uit een enquête in 2020 is gebleken dat bij de bedrijven die zich gevestigd hebben op de door het 
Ontwikkelbedrijf verkochte kavels, gemiddeld 33 werknemers per verkochte hectare werken. Eind 2022 betekent 
dat dat daarmee ruim 9.000 mensen werk vinden. Dat is dus exclusief de werkgelegenheid in de 
tuinbouwgebieden Californië en Siberië, op Fresh Park Venlo en de Brightlands campus. 
 
1.4   Huisvesting internationale medewerkers 
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. Aandachtspunt voor die 
laatste groep is dat er in of rond Greenport Venlo behoefte 
is aan huisvestingsvoorzieningen, met name voor short-stay 
verblijf. Meerdere ondernemers zijn bezig met plannen 
voor goede huisvestingsfaciliteiten voor de flexwerkers. 
Waar dat kan werkt het Ontwikkelbedrijf mee aan de 
realisatie daarvan.  
In 2022 is aan Kafra Housing vergunning verleend voor een 
chaletpark voor in totaal 800 bedden op de plaats van een verouderde tuinbouwkas aan de Venrayseweg. De 
gemeente zal deze locatie voor een deel ook gebruiken voor de opvang van ontheemden. Verder is aan vidaXL 
vergunning verleend voor ± 600 bedden op klaver 4a, dit in combinatie met een trailer- en truckparking op eigen 
terrein.  
 

11

VIDA XL

Warehouse fase 5 .  Klaver 4a
KLAVER 4A.  Huisvesting (overzicht)

Impressie van huisvestingsplan op klaver 4a 
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1.5   Planologie 
Om de gronduitgifte c.q. het landschapsplan mogelijk te maken moet een passend bestemmingsplan van kracht 
zijn. Het Ontwikkelbedrijf verzorgt alle voorbereidingen daartoe en neemt alle kosten voor haar rekening.  
- In april 2021 is voor het Greenport Business Park (klaver 14) een geactualiseerd bestemmingsplan 

vastgesteld (was reeds bedrijfsbestemming maar in een andere vorm). Het bestemmingsplan is in werking 
getreden maar nog niet onherroepelijk omdat de Dassenwerkgroep Limburg beroep heeft ingesteld. Er is 
nog geen datum voor een zitting bekend.  

- In Venray wordt door het college van burgemeester en wethouders in overleg met de gemeenteraad en het 
Ontwikkelbedrijf besluitvorming voorbereid voor de ontwikkeling van toekomstige bedrijventerrein(en). Dit 
zal naar verwachting in het voorjaar van 2023 duidelijkheid verschaffen over hoe nu verder. Het beroep dat 
door het Ontwikkelbedrijf en een andere partij tegen het weigeringsbesluit over bestemmingsplan De Spurkt 
is ingesteld wacht nog op behandeling bij de Raad van State.  

- Evenals voor Venray is voor Horst ad Maas door Buck Consultants International een marktonderzoek gedaan 
naar de vraag en aanbod van bedrijventerreinen.  De rapportage is najaar 2022 opgeleverd en zal worden 
betrokken bij de onderbouwing voor de ontwikkeling van klaver 7. Het bestemmingsplan voor klaver 7 is in 
voorbereiding en het streven is om het ontwerp voor de zomer 2023 af te ronden. 

- Wat betreft stikstof neemt enerzijds vanwege de gebiedsontwikkeling de depositie op omliggende 
natuurgebieden af als gevolg van het staken van agrarische activiteiten. Anderzijds zullen de activiteiten van 
nieuwe bedrijven en het ontwikkelen daarvan zorgen voor enige toename van de depositie. Per saldo moet 
er sprake zijn van een afname conform het stikstofbeleid. Dit wordt op basis van vergunningen en 
depositieberekeningen bijgehouden en geborgd.   

 
1.6   Bouw- en woonrijp maken 
Ook in 2022 hebben weer civieltechnische werkzaamheden plaats gevonden ten behoeve van het bouwrijp 
maken van kavels, het aanleggen van infrastructuur 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, bijvoorbeeld door het hergebruik van teelaarde in de grondwallen en afgekeurde bakstenen 
gebruiken in schanskorven voor de waterbassins.  
Een bijzonder project waarvan medio 2022 de bouw is gestart is het maken van een fietstunnel onder de 
Greenportlane tussen klavers 5 en 6. Oplevering wordt in 2023 voorzien waarmee weer een veilige 
oversteekmogelijkheid aan het fietsnetwerk in Greenport Venlo is toegevoegd. 
 
1.7   Veilig Venlo 
Vanaf 2020 is het collectieve beveiligingssysteem voor de openbare ruimte op de Venlose bedrijventerreinen 
Veilig Venlo ondergebracht in de Stichting Veilig Venlo, waarin Ondernemend Venlo en het Ontwikkelbedrijf 
deelnemen en die de houder is van de licentie om in de openbare ruimte camerabeelden te mogen maken. De 
operationele uitvoering van de camerabewaking en surveillance is voor eigen rekening en risico opgedragen aan 
Intergarde. De stichting heeft met Intergarde een aantal KPI’s (Key performance indicators) afgesproken waarop 
periodiek wordt gerapporteerd. De stichting heeft geen financiële betrokkenheid bij Veilig Venlo. Via de 
grondverkopen van het Ontwikkelbedrijf doen bedrijven in de klavers op Trade Port Noord en Greenport 
Business Park mee aan Veilig Venlo als onderdeel van het verplichte parkmanagement. Voor de overige Venlose 
bedrijventerreinen is deelname van bedrijven aan Veilig Venlo optioneel.  
 
2.    L A N D S C H A P S P L A N  
 
Bij de vaststelling van de Structuurvisie Klavertje 4 is destijds tevens het Landschapsplan Klavertje 4 
vastgesteld. Doel van het Land-schapsplan is om de stedelijke ontwikkeling van de werkland-schappen in 
balans te brengen  met forse groene natuur- en landschapsontwikkeling. Het Landschapsplan beschrijft de visie 
op natuur- en landschapsontwik-keling in het gebied en daarbij zijn de ruimtelijke kansen en mogelijk-heden 
om die te realiseren geïnventariseerd. 
 
2.1   Oostelijke staander  
De oostelijke staander is nagenoeg gereed, waarmee bestaande natuurgebieden worden versterkt en met 
elkaar verbonden zodat genetische uitwisseling tussen dieren mogelijk is. Uit diverse monitoringsrapportages 
blijkt dat diersoorten gebruik maken van de aangelegde structuren, verbindingen en technische passages. 
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Een van de laatste nog te maken 
elementen is een ecoduct over de A73. 
Er is een voorlopig ontwerp gemaakt 
dat een eerste beeld geeft van de 
vormgeving, het functioneren en de 
kosten. In 2023 gaat in samenwerking 
met Rijkswaterstaat het proces van 
voorbereiding verder, zoals 
engineering, vergunningen en 
contractering, waarna de bouw naar 
verwachting in 2024 kan beginnen. 
Inmiddels zijn alle benodigde gronden 
rondom het ecoduct verworven en 
worden voor deze percelen plannen 
gemaakt voor de ontwikkeling tot 
natuurgebied.  
De ontgronding ten behoeve van het 
venherstelproject in Kraijelheide is 
afgerond. Het ven ligt schitterend in 
het landschap en het open water biedt 
veel kansen voor ecologie en 
biodiversiteit. In 2023 wordt de ontgrondingsvergunning formeel afgerond. Vervolgens zal de tijd in combinatie 
met het beheer ervoor moeten zorgen dat de vegetatie rondom het ven zich verder gaat ontwikkelen. 
 
2.2   Westelijke staander  
In 2022 is het gelukt om op diverse plekken gronden te verwerven zodat we momenteel kunnen spreken over 7 
projecten in de Westelijke staander om groenstructuren te maken of te versterken: 
• Groote Molenbeek Noord 

Er ligt een SOK met de provincie, gemeente Horst aan de Maas, Waterschap Limburg en Greenport Venlo 
om het beekdal tussen de A73 en de Kasteelsebossen te ontwikkelen met kansen voor waterberging, 
riooloverstort, natuur en recreatie. Recent zijn we erin geslaagd een agrarisch bedrijf inclusief gronden aan 
te kopen. Een deel van deze gronden zijn cruciaal voor de ontwikkeling van het beekdal. Overtollige gronden 
worden ingezet als ruilgrond om eigendom op andere plekken te verwerven. In 2023 worden de laatste 
gesprekken gevoerd met grondeigenaren. Daarna wordt er een uitvoeringsplan gemaakt en start de 
planologische procedure. We verwachten in 2024 te kunnen starten met dit project. In de optimale variant 
is het project ruim 24 ha groot. 

• Groote Molenbeek ’t Ham - Reulsberg 
Ter hoogte van de natuurgebieden ’t Ham en de Reulsberg wordt er gebouwd aan een robuust en ecologisch 
doorwaadbaar beekdallandschap. Het cultuurlandschap in het dal van de Groote Molenbeek wordt versterkt 
met gebiedseigen elementen, op gepaste wijze refererend naar de 19de eeuwse situatie. Het omvormen 
van agrarische percelen langs de beekloop naar natuur en extensief agrarisch cultuurlandschap draagt bij 
aan een duurzame en toekomstbestendige ecologische verbinding tussen de natuurgebieden. 
In het najaar is een ontbrekende schakel van ruim 2,5 ha. ingericht. Op dit moment is een nieuwe ecologische 
structuur aangelegd die ’t Ham robuust verbindt met het gebied nabij de A73. Om dit mogelijk te maken is 
vorig jaar zelfs een kas aangekocht en gesloopt. Recent zijn gronden verworven om de verbinding tussen ’t 
Ham en de Reulsberg te versterken. Deze gronden worden in 2023 ingericht. Daarnaast worden gesprekken 
gevoerd om op een andere cruciale plek verbinding te maken tussen de Reulsberg en de Groote 
Moleenbeek. Hierdoor ontstaat er, naast de verbinding in de lengte richting van de beek, ook haaks op de 
beek een verbinding in de oost-west richting. 

• Station Horst-Sevenum 
Het is onze ambitie om het gebied tussen het station Horst-Sevenum en de Sint-Jorisweg om te vormen naar 
een gevarieerd cultuurlandschap waarin de Groote Molenbeek en de Asdonk samenkomen. Dit 
cultuurlandschap met ingrediënten uit de historische situatie wordt ontsloten door een nieuwe 
aantrekkelijke route voor langzaam verkeer. De route voert de gebruiker door diverse onderdelen van dit 
nieuwe landschap zoals boomgaarden, kamers tussen elzensingels en moerasachtige laagtes. Door gebruik 
te maken van de subtiele hoogteverschillen, het weghalen van greppels, het graven van meanders en laagtes 
wordt bijgedragen aan een klimaat robuust beekdal met ruimte voor nieuwe biotopen en veel biodiversiteit 

Kaartbeeld landschapsplan 
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Het gebied is ruim 15 ha. groot. Inmiddels hebben 
wij 50% van het eigendom verworven. 

• Ulfterhoek-Maasbreeseweg 
Dit is het moeilijkste deel van de Groote Molenbeek. 
Het verkrijgen van grondeigendom binnen dit deel 
is erg moeilijk. Dit komt met name doordat de grond 
in eigendom is bij grote agrariërs die nabij hun 
bedrijfspand hebben liggen. Neemt niet weg dat we 
ook in dit gebied op zoek zijn naar kansen.  

• Kattenstaartsebeek 
We zijn voornemens om tussen de monding in de 
Groote Molenbeek en het Luttelsbroek een 
kleinschalig beekdallandschap te ontwikkelen langs 
de Kattenstaartsebeek. Het brede, ecologische en 
klimaatbestendige beekdal moet in de toekomst 
niet alleen een groenblauwe verbinding vormen in 
het agrarische landschap maar ook een recreatief 
ommetje rond Sevenum.  Het projectgebied is ca. 
12,5 ha. groot waarvan we al ca. 8 ha. in eigendom hebben of er afspraken met eigenaren over hebben 
gemaakt. Vooralsnog zijn de verwachtingen positief dat we deze structuur grotendeels kunnen realiseren.   

• Rieterdijk 
Het gebied tussen de Maasbreeseweg en de Midden-Peelweg is door het Waterschap Limburg aangeduid 
als pilotgebied Rieterdijk. Het waterschap heeft als doelstelling om binnen het gebied een 
doorstroommoeras te realiseren. Binnen dit gebied werkt het Ontwikkelbedrijf samen met Waterschap 
Limburg, maar ligt de lead bij het waterschap. 

• Eerselsberg 
Om de barrièrewerking van Rijksweg A67 te verminderen is in 2020 samen met Rijkswaterstaat, 
Staatsbosbeheer en gemeente Peel en Maas het project Natuurbrug Eerselsberg opgestart. Anticiperend op 
een mogelijk volwaardig ecoduct op termijn over de A67 bij een verbreding van de A67 zijn de omliggende 
structuren inmiddels gerealiseerd door het aanbrengen van grond (afkomstig uit venherstel Kraijelheide) 
tegen de bestaande steile taluds. Hierdoor zijn flauwe en geleidelijke overgangen ontstaan tussen de 
bovenzijde van de natuurbrug en het omliggende lagergelegen landschap. De gronden zijn opnieuw 
ingezaaid en beplant. In 2023 wordt de technische voorziening op het viaduct gerealiseerd alsmede twee 
waterhoudende poelen op de bovenzijde van de toeleiding. Deze poelen zorgen ervoor dat de ecologische 
verbinding ook voor amfibieën en reptielen gaat functioneren.  

 
2.3   Landschap met waarden  
Naast het versterken en onderling verbinden van natuurgebieden wordt veel aandacht besteed aan het 
vergroenen van de leefomgeving van de mensen die in de directe nabijheid van het werklandschap wonen. Dit 
jaar zijn de resterende werkzaamheden aan de Sevenumseweg afgerond en is verder invulling gegeven aan de 
natuurzone ten westen van Klaver 5. De nieuwe gebieden creëren een landschappelijke en ecologische structuur 
voor mens en dier, waaronder de das. Daarnaast 
zorgen deze landschapselementen voor extra visuele 
inpassing van het bedrijventerrein waarover we 
diverse positieve reacties hebben mogen ontvangen. 
In de toekomst is ook een zone gereserveerd om langs 
Klaver 7 een soortgelijke landschappelijke zone te 
realiseren. 
 
2.4   Parc Zaarderheiken  
Medio 2022 heeft de Raad van State de beroepen 
tegen het bestemmingsplan Zaarderheiken 
(vastgesteld febr. 2020) verworpen, dat daarmee 
onherroepelijk is. Aansluitend is de uitgifte van de 
gronden in erfpacht aan de ontwikkelaar/exploitant 
van de golfbaan (Stichting Heyerhoven) afgewikkeld 
met het passeren van de erfpachtakte in december.  

Natuurontwikkeling in het dal van de Groote Molenbeek 

Mountainbiker in Parc Zaarderheiken 
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Gedurende het jaar heeft de exploitant van de golfbaan diverse (voorbereidende) werkzaamheden uitgevoerd. 
Zo heeft een deel van de Mierbeek een landschappelijke uitstraling gekregen en is gewerkt aan de eerste aanzet 
om de verschillende landschapstypes te realiseren. Bij de provincie werden diverse handhavingsverzoeken 
ingediend en procedures aangespannen tegen de ontheffing Wet Natuurbescherming maar deze hebben de 
uitvoering niet in de weg gestaan. 
Vanaf 2023 zal de exploitant verder kunnen werken aan de herinrichting van de Mierbeek en het aanleggen van 
de diverse landschapstypen, recreatievoorzieningen, een natuurpaviljoen en een 18-holes golfbaan met 
clubhuis. 
 
2.5   Recreatie 
In 2022 heeft het Ontwikkelbedrijf een fietsroute gelanceerd van maar liefst 54 
km lengte. Deze fietstocht is verdeeld in een noordelijke (36 km) en zuidelijke 
(30 km) route. De opening van de fietsroute werd druk bezocht. De route is 
verrassend en veelzijdig: de vele hotspots onderweg tonen plekken met een 
bijzondere historie, gemarkeerd met kunstwerken, speciale voorzieningen voor 
flora en fauna, plekken om te recreëren én de mogelijkheden om te werken in 
een groene en duurzame omgeving. Rondje Greenport is een zeer natuurrijke 
route met bijzonder veel afwisseling en voert over duurzame 
bedrijventerreinen, de Brightlands Campus, diverse natuurgebieden waaronder 
het dal van de Groote Molenbeek, Parc Zaarderheiken en Kraijelheide. Ook op 
de bedrijventerreinen fietst men over brede, vrijliggende fietspaden. Van 
diverse fietsers hebben we vernomen dat ze een nieuw gebied hebben ontdekt 
waar ze normaal gesproken niet zouden komen, en hadden niet gedacht dat 
fietsen over een bedrijventerrein ook mooi kan zijn. 
 
2.6   Dorpsmantel 
Naast invulling geven aan de realisatie van het landschapsplan, heeft 
Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo samen met Stichting Landschap Horst aan de 
Maas de stimuleringsregeling ‘Groene Dorpsmantel’ opengesteld. Dit is een 
extra aanvulling op de doelstelling van de 400 ha. uit het landschapsplan. Met deze regeling willen we de 
omgeving stimuleren om hun eigen perceel, erf of buurtomgeving te vergroenen. Momenteel zijn 6 projecten 
uitgevoerd. Eind 2022 is de regeling actief gecommuniceerd. We verwachten dat we in 2023 nog meer projecten 
mogen realiseren die samen leiden tot de uitbreiding van een groene woonomgeving. 
 
 
3.    DUURZAAMHEID 

Aan de ambities op het gebied van duurzaamheid wordt op diverse manieren invulling gegeven, te weten: 
a) door realisering van het landschapsplan,  
b) door stimulering van duurzame energie (windpark, zonnepanelen op daken), zie ook 9.2 Etriplus.  
c) door het stimuleren van milieuvriendelijk vervoer per spoor (aanleg railterminal), per fiets (o.a. Greenport 
bikeway, fietspaden, fietsbrug en fietstunnels) en per openbaar vervoer (collectief vervoer concept).  
d) door de keuze van materiaalgebruik in civiele werken, 
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). 
Zo voldoet Trade Port Noord ook dit jaar weer aan de zogenaamde Paris Proof norm en behoort de 
gebiedsontwikkeling Greenport Venlo tot de meest duurzame van Nederland.  
 
  
4.    ELEKTRA 

Medio 2022 heeft Enexis kenbaar gemaakt dat vanwege congestie op het elektriciteitsnet in Limburg en Noord-
Brabant alleen bedrijven (geen kleinverbruikers) met een goedgekeurde offerte voor een aangevraagde 
netaansluiting nog konden rekenen op een aansluiting met levering. De doorlooptijd kan daarbij oplopen tot 
meer dan 60 weken, hetgeen tot vertraging in de grondlevering kan leiden. Alle overige aanvragen moeten 
wachten tot er weer voldoende netcapaciteit beschikbaar is, wat enkele jaren kan duren. Zij zullen al dan niet 
tijdelijk op zoek moeten naar een off-grid oplossing voor hun elektra voorziening. Tot dusver hebben alle klanten 
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die al een verkoopovereenkomst hebben gesloten tijdig een aanvraag kunnen indienen. Nieuwe aanvragen 
komen echter op een wachtlijst. 
Inmiddels onderzoekt Enexis de mogelijkheid om via congestiemanagement meer transportcapaciteit 
beschikbaar te krijgen. Aanvragers kunnen er eventueel voor kiezen om een nieuwe aansluiting te laten 
realiseren zonder 
transportcapaciteit (een 
zogenaamde gesloten aansluiting) 
zodat geleverd kan worden zodra 
er weer ruimte op het net vrij 
komt.  
De netcongestie heeft eveneens 
consequenties voor de 
teruglevering van stroom uit 
bijvoorbeeld zonnepanelen. 
Reden waarom de verdere 
uitbreiding van zonnedaken bij 
enkele bedrijven on hold staat. 
Voor de ontwikkeling van klaver 7 
onderzoekt het Ontwikkelbedrijf 
samen met enkele partners op het 
gebied van duurzame energie 
alternatieve mogelijkheden om te 
voorzien in de toekomstige 
energiebehoefte. 
 
 
5.    ORGANISATIEONTWIKKELING 

Enkele medewerkers in dienst van de BV Ontwikkelbedrijf zijn tevens belast met de invulling van de taken voor 
de B.V. Campus Vastgoed. De kosten daarvan worden uiteraard aan BV Campus Vastgoed doorbelast. Tot 1 
februari 2022 was de directeur van het Ontwikkelbedrijf tevens statutair directeur van de B.V. Campus 
Vastgoed. Met de aanstelling van een nieuwe directeur voor de B.V. Brightlands Campus Greenport Venlo én 
B.V. Campus Vastgoed Greenport Venlo is die managementtaak komen te vervallen.  
Begin 2023 zal naar verwachting bij de provincie de besluitvorming over Campus Vastgoed hebben plaats 
gevonden en zullen de nu nog gedetacheerde medewerkers van het Ontwikkelbedrijf over gaan naar 
Brightlands. Daarmee eindigt ook de personele dienstverlening van het Ontwikkelbedrijf aan de B.V. Campus 
Vastgoed. 
Omdat de gebiedsontwikkeling behoorlijk ver is gevorderd zal het Ontwikkelbedrijf de komende jaren 
langzaam maar zeker naar een afbouw fase gaan. In voorkomende gevallen wordt gekeken naar mogelijkheden 
van flexibilisering voor de inzet van personeel. 
Bij de raad van commissarissen (RvC) is op 1 januari 2022 de heer Leon Frissen teruggetreden. De vacature is 
inmiddels ingevuld door mevrouw José van Aerle. De heer Albert den Haan heeft conform het rooster van 
aftreden medio 2022 afscheid genomen als voorzitter van de RvC. De procedure voor de benoeming van zijn 
opvolger loopt nog. 
Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 worden de gemeentelijke aandeelhouders in de algemene 
vergadering van aandeelhouders nu vertegenwoordigd door de heren Erwin Boom (Venlo), Eric Beurskens 
(Horst ad Maas) en Wim de Schryver (Venray).  
 
 
6.    EVALUATIE SAMENWERKING 

In 2022 is door bureau Berenschot in opdracht van alle aandeelhouders een evaluatieonderzoek uitgevoerd 
naar de samenwerking in de gebiedsontwikkeling zoals ook in 2017 in de samenwerkingsovereenkomst was 
afgesproken. Het rapport is in het najaar opgeleverd en door de colleges ter kennis gebracht aan de raads- en 
statenleden. Kernpunten uit de conclusies is dat het Ontwikkelbedrijf veel resultaten heeft bereikt, de 
governance van de samenwerking goed is, maar dat de maatschappelijke omstandigheden kunnen leiden tot 
gewijzigde inzichten, waarover opnieuw in de samenwerking consensus moet zijn.  
  

Zonnepanelen op de daken van de nieuwe gebouwen 
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7.   COMMUNICATIE EN OMGEVINGSMANAGEMENT 

Voorjaar 2022 is onze vernieuwde website online gegaan. Deze is nog meer gericht en toegankelijk voor 
omgevingscommunicatie. Ook zijn we actief op social media als Facebook, Linkedin, Instagram en Twitter. 
Communicatie met onze stakeholders vindt op verschillende manieren plaats: 
- Voor RvC en aandeelhouders worden kwartaalrapportages en jaarstukken gemaakt.  
- Alle bestuurders en raads- en statenleden worden elk jaar uitgenodigd voor een informatiebijeen-

komst/werkbezoek op locatie, dat in 2022 op 15 september heeft plaats gevonden.  Na de presentatie over 
de actualiteit werd het bezoek afgesloten met een rondrit en een bezoek aan Supply Chain Valley en vidaXL. 

- Met de Werkgroep Greenport uit de Horster gemeenteraad is in 2022 geen overleg gevoerd. Wel zijn na de 
gemeenteraadsverkiezingen alle fracties uitgenodigd voor een nadere kennismaking waar de meeste 
fracties gebruik van hebben gemaakt. 

- Voor het buurtschap Heierhoeve hebben we op 22 februari weer een bewonersavond gehouden. 
- Het jaarlijks overleg met de dorpsraad Grubbenvorst heeft op 23 maart plaats gevonden. 
- Samen met de dorpsraad Sevenum hebben we op 23 mei een brede informatieavond georganiseerd waarbij 

veel bewoners van de Zeesweg en omgeving aanwezig waren. 
- Onder grote publieke belangstelling is op zondag 7 augustus de fietsroute ‘Rondje Greenport’ gelanceerd. 

Dit is een 53 kilometer lange fietsroute door het gebied. De vrijwilligers van Landschap Horst ad Maas 
hebben de route mee ontworpen en alle routebordjes geplaatst en zullen deze in de toekomst beheren.  

- Op zaterdag 17 september was een open energie dag georganiseerd om geïnteresserden kennis te laten 
nemen van o.a. het windpark en de vele zonnepanelen op de daken.  

- In Venray is eind november een raadsavond gehouden over de ontwikkeling van bedrijventerreinen waar 
ook het Ontwikkelbedrijf aan mee heeft gewerkt. 

 
Behalve informatiebijeenkomsten vanuit het Ontwikkelbedrijf, organiseerden in 2022 ook Windunie, Geodis, 
Kafra en vidaXL bijeenkomsten in het kader van de omgevingsdialoog voor hun nieuwbouwplannen. 
Tot slot is het Ontwikkelbedrijf in 2022 lid geworden van de bedrijvenstichting Robur en steunen hiermee 
projecten van het Limburgs Landschap. 
 
8.   FINANCIEEL 

Met een omzet in 2022 van ruim € 63 miljoen wordt het jaar afgesloten met een positief bedrijfsresultaat voor 
belastingen van ruim € 14 miljoen. De afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn vooral verschuivingen in de 
tijd. De grondverkopen en de notariële leveringen zijn vooraf niet altijd exact in te schatten, onder meer vanwege 
vergunning trajecten voor de nieuwbouw, ontwikkelingen in bouw- en financieringskosten en onzekerheden als 
gevolg van netcongestie en het stikstofdossier. Zo kunnen één of enkele transacties grote invloed hebben op de 
omzet en kosten die in enig jaar worden geboekt. Maar op de grondexploitatie hebben verschuivingen in tijd 
vrijwel geen effect. Of de levering, en dus de omzet een jaar eerder of later plaatsvindt maakt in onze huidige 

Windpark Greenport Venlo 
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financieringspositie geen verschil op het grexresultaat. En dus ook niet op het rendement voor de 
aandeelhouders.   
De bruto organisatiekosten over 2022 vallen lager uit dan begroot in verband met een krimpende organisatie in 
combinatie met de afname van de dienstverlening aan de campus, hetgeen ook effect heeft op de overige 
opbrengsten, die hierdoor lager uitvallen.    
Met het vervallen van de negatieve creditrente per 1 september 2022 zijn de rentekosten lager geworden.  
De vennootschapsbelasting (vpb) valt lager uit dan begroot, enerzijds door de lagere omzet en anderzijds door 
een afwijking in de definitieve vpb 2021 ten opzichte van de opname in de jaarrekening 2021.  
In de actualisatie van de grondexploitatie (grex) medio 2022 is de ingeschatte horizon van de grondexploitatie 
eind 2030, en de afwikkeling van alle bedrijfsactiviteiten loopt naar verwachting door tot eind 2034. Daarbij is 
nog geen ontwikkeling in Venray ingerekend. De eindwaarde van de grex op 31-12-2030 wordt nu geraamd op 
circa € 94 miljoen, terwijl het eindsaldo van de totale bedrijfsexploitatie op 31-12-2034 dan naar verwachting op 
ruim € 48 miljoen zal uitkomen. Maar uiteraard zijn dit lange termijn voorspellingen. 
 
9.   DEELNEMINGEN  
 
9.1   Californië (33,2% aandeel)  
De BV Grondexploitatiemaatschappij Californië is verantwoordelijk 
voor het ontwikkelen van het tuinbouw vestigingsgebied Californië. 
Daarnaast heeft zij geparticipeerd bij de opzet van geothermie als 
duurzame energiebron in het gebied.  
Helaas zijn beide geothermiebronnen in het gebied al enkele jaren 
buiten gebruik. Over de bron van Californië Lipzig Gielen 
Geothermie B.V. (CLG) is eind 2020 het faillissement uitgesproken 
en is de afwikkeling door de curator nog gaande. Het 
Ontwikkelbedrijf had als gevolg hiervan al eerder afboekingen 
gedaan op de waarde van de deelneming in Californië BV. De andere 
bron is van de firma Wijnen (CWG). Ondanks de grote druk op het 
afbouwen van gebruik van fossiele brandstoffen in de glastuinbouw 
is het nog onduidelijk of de bestaande geothermiebronnen in de 
toekomst daar nog een rol bij kunnen vervullen.  
Voor de 2e fase van het exploitatiegebied - Californië 2 – is door een 
uitspraak van de Raad van State op het ingestelde beroep het 
bestemmingsplan op de valreep van 2022 onherroepelijk 
geworden.  Dit is een belangrijke stap in het verkoopproces dat met 
de koper van het gebied is afgesproken en daarmee kan naar een 
verdere afronding worden toegewerkt. 
Op 16 december 2022 zijn de commissarissen en de bestuurder van de Californië B.V. teruggetreden. Aanleiding 
is de evaluatie van twee verkopen van restgronden in 2019 en 2020 aan bedrijven van de toenmalige directeur. 
Om bij die transacties belangenverstrengeling te voorkomen heeft de RvC destijds de verkoop zelf ter hand 
genomen, na daarover juridisch advies te hebben ingewonnen en instemming van de aandeelhouders te hebben 
verkregen. Uit de evaluatie is onder meer gebleken dat het bij de uitvoering van de door de RvC te volgen 
procedures de aanbeveling had verdiend om daarbij de toenmalige directeur op grotere afstand te plaatsen. Om 
onbelast de afronding van de ontwikkeling van Californië ter hand te kunnen nemen zijn de huidige RvC en 
bestuurder - die destijds lid van de RvC was – teruggetreden. De aandeelhouders van Californië BV (LLTB, LIOF, 
Stichting Versterking Tuinbouwcluster Greenport Venlo en het Ontwikkelbedrijf) hebben nu een interim 
bestuurder benoemd om de ontwikkeling en afronding van Californië zeker te stellen, en daarnaast een nader 
onderzoek in te stellen naar de hiervoor genoemde grondtransacties onder meer om te beoordelen of de 
vennootschap Californië schade heeft geleden van het handelen van de voormalige directeur en RvC. 
 
9.2   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 brengen naast kapitaal ook kennis, kunde 
en ervaring in ten aanzien van duurzame energieprojecten. Op het gebied van zonne- en windenergie zijn grote 
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successen behaald. De mogelijke ontwikkeling van een warmtenet onder meer gekoppeld aan de geothermie-
bronnen is verkend, maar niet haalbaar gebleken.  
In 2022 zijn de 8 turbines van het windpark Greenport Venlo door het consortium van Greenchoice, Windunie 
en ABN-AMRO gebouwd. Begin 2023 zal de testfase en oplevering worden afgerond. Tevens is in 2022 door 
Defensie toestemming verleend voor de bouw van een 9e turbine en is de voorbereiding voor de realisatie 
daarvan gestart.  
De verdere uitbreiding van de zonnedaken is in de 2e helft van 2022 belemmerd door de netcongestie. Dat neemt 
niet weg dat er eind 2022 op 16 gebouwen circa 262.000 panelen lagen, die bijna 104 hectare aan dakoppervlak 
beslaan, en die samen zo’n 92 MWh aan elektriciteit leveren. Gemiddeld gebruiken de bedrijven hiervan bijna 
een kwart zelf en worden de overige 70 MWh terug geleverd aan het net. Voldoende om circa 19.000 
huishoudens jaarlijks van groene stroom te voorzien. Op de nu in ontwikkeling zijnde nieuwe gebouwen is ruimte 
voor nog eens ± 26 hectare zonnedak.   
De aandeelhouders van Etriplus hadden in 2021 al besloten de activiteiten van Etriplus af te gaan sluiten vanwege 
het ontbreken van nieuwe en concrete kansrijke projecten.  Resteert nu alleen nog de afronding van de verkoop-
garantieregeling voor Heierhoeve en de schadeclaim procedure voor de extra kosten en geleden schade als 
gevolg van het weigeringsbesluit van de gemeenteraad van Venlo om in 2018 geen bestemmingsplan voor het 
windpark vast te stellen.  
 
9.3   WILG (25% aandeel) 
Samen met de andere aandeelhouder Firan (onderdeel van Aliander) neemt het Ontwikkelbedrijf deel in de BV 
Warmte Infrastructuur Limburg Geothermie (WILG). In het tuinbouwgebied Californië heeft WILG geïnvesteerd 
in het transport van warm water tussen de geothermiebron van CLG en de aangesloten tuinders.  
Door de lange uitval en het uiteindelijke faillissement van CLG, is de investering al in voorgaande jaren afgeboekt. 
Met de curator worden gesprekken gevoerd of het aanwezige leidingnet in combinatie met de geothermiebron 
door een nieuwe eigenaar kan worden overgenomen, waarna WILG BV kan worden opgeheven. 
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