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Dashboard (d.d.	1/10/2017) 
 
 

1.a.	 Stand	van	zaken	gronduitgifte	

 
 

 
 
 
 

	
	
	
	
1.b.	 Gronduitgifte	(in	hectares)	

	
1.c.	 Ontwikkeling	gronduitgifte	(in	hectares)	
	
	
	
	

	
 
  

Werklandschap	 ha	 FTE	
(indicatief)	

Geleverd	 146	 4.380	
Verkocht	(nog	niet	geleverd)	 34	 1.020	
Optie	 19	 570	

Subtotaal	 199	 5.970	
Uitgeefbaar	 74	 	

Subtotaal	 273	 	
Nog	te	ontwikkelen	 163	 	

Totaal	 436	 13.080	

	 Klaver	 Klant	 <2017	 Q1	 Q2	 Q3	 Q4	 Totaal	
2017	

Begr.	
2017	

Geleverd	
	
	

2d	 WDP	(DB	Schenker)	 	 8,7	 	 	 	 	 	
4b	 VidaXL	 	 14,8	 	 	 	 	 	
2a-e	 DSV		(terugkoop	Canon)	 	 	 13,5	 	 	 	 	
3	 District54	(Lidl)	 	 	 1,9	 	 	 	 	

14	 Enexis		 	 	 0,1	 	 	 	 	

6b	 Prologis	 	 	 	 4,7	 	 	 	
Totaal	 102,6	 23,5	 15,5	 4,7	 	 43,7	 37,0	

Verkocht	
(nog	niet	
geleverd)	
	

1a/b	 Groep	Heylen	 4,3	 	 	 	 	 	 	
6a	 Prologis	 	 	 	 1,1	 	 	 	

6b	 Railterminal	(Cabooter)	 15,1	 	 	 	 	 	 	
11c	 RMS	 13,5	 	 	 	 	 	 	

Geleverd 33%

Verkocht	(nog	te	
leveren)

8%

Optie
4%

Uitgeefbaar
17%

Nog	te	ontwikkelen
37%
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2.	Stand	van	zaken	natuur	en	landschap	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
3.		Stand	van	zaken	duurzame	energie	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
4.			Financiën	BV	Ontwikkelbedrijf	(zie	ook	toelichting)	
	

 
 
  

Begroting Realisatie Forecast

2017 * t/m Q3 * 2017 *

Opbrengsten 52.920 61.050 70.624
Uitgiften       49.117 59.011 67.688 positief
Overige ontvangsten         1.793 984 1.441 nvt

Activering productie         2.010 1056 1.495 positief

Lasten -52.753 -61.450 -68.339
Kostprijs verkopen     -49.117     -59.011 -64.696 nvt
Kosten exploitatie          -489 -197          -287 nvt
Organisatiekosten       -3.072       -2.204       -3.280 nvt

Afschrijvingskosten            -75 -38 -75 nvt

Exploitatieresultaat 167 -400 2.285
Financiële lasten       -2.331       -1.801 -2.538 nvt
Financiële baten         3.221 0         2.539 neutraal

Dividenduitkering          -928 0 -930 nvt

Jaarresultaat 129 -2.201 1.356

Investeringen 58.736 32.875 41.811
Verwerving       37.881       23.522 27.708 neutraal
Civiel       13.761         4.084 7.834 neutraal
Plankosten en VTU         4.101         2.276 3.276 neutraal

Overig         2.993 2993 2.993 neutraal

Formatie (fte)         19,1 22,3 22,3
In Dienst           11,0 15,1 15,1

Inhuur             8,1 7,2 7,2

*	in	duizenden	€

Omschrijving Effect 
grex

Groen	landschappen	 ha	

Gerealiseerd	 90	
Compensatie/derden	 30	

Subtotaal	 120	
In	ontwikkeling	 88	

Subtotaal	 208	
Nog	te	ontwikkelen	 192	

Totaal	 400	

Energiebron	 Aantal	
projecten	

MW	
gerealiseerd	

MW	in	
ontwikkeling	

MW	
ambitie	

Prognose	
2017	(MW)	

Wind	 1	 	 30	-	40	 40	 	
Zon	 3	 1	 8	 30	 4	
Geothermie	 2	 5	 	 10	 5	

Totaal	 	 6	 38	-	48	 80	 9	

Gerealiseerd
23%

Compensa
tie/derden

7%

In	
ontwikkeling

22%

Nog	te	
ontwikkelen

48%

Groen	landschappen
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5.   Voortgang activiteitenschema 2017 	
 

Activiteit 
Q1 - 
2017 

Q2 - 
2017 

Q3 - 
2017 

Q4 - 
2017 

Toelichting bij Q1 

Acquisitie en business development x x x x  
Grondverwerving werklandschap x x x x  
Grondverwerving Landschapsplan x x x x  
Grondverwerving spoorse 
aanpassingen 

x x x  Is afgerond in Q2 

Klaver 2 en 3: herziening 
bestemmingsplan en exploitatieplan 

x x x x Vaststelling voorzien in Q4 

Klaver 2: werkzaamheden bouw- en 
woonrijp maken 

x x x x  

Klaver 3-Venlo: bouwrijp maken en 
verleggen waterloop en -leiding 

x x    

Klaver 4: afronding procedure 
bestemmingsplan c.a. 

x x    

Klaver 4: afronding bouwrijp maken x     
Klaver 5-fase 1: bestemmingsplan x x x  Vaststelling voorzien in Q4 

Klaver 5-fase 1: verleggen waterloop 
en -leiding 

x x x x  

Klaver 6: bouw- en woonrijp maken x     
Klaver 6b: overdragen openbare 
ruimte aan Horst aan de Maas 

x    Overdracht nu voorzien in Q4 

Klaver 8: wijziging bestemmingsplan x x x x Vaststelling voorzien in Q4 
Klaver 8: bouw- en woonrijp maken x x    
Klaver 11: bouwrijp maken kavel RMS  x   Is uitgesteld ivm langere 

vergunningsprocedure 
Landschapsplan: uitvoeren 
kansenkaart Groote Molenbeek (K4) 

x x x x Wacht op nadere info van 
Waterschap inzake code oranje 

Inrichting Parc Zaarderheiken x    Planuitwerking is gestart 
Bestemmingsplan Parc Zaarderheiken x x x x  
Bestemmingsplan Heideven K3b  x x  Gekoppeld aan bp windpark 
Inrichting Dassenplan x x x x Gereed Q4 
Oplossen discussiepunten 
verschillenanalyse 

x x   Bestuurlijk overleg wordt 
gepland 

Spoorse aanpassingen:      
Bestemmingsplanprocedure x x   Is vastgesteld en onherroepelijk 
Realiseren tunnel x x    
Verleggen waterloop en -leiding (K5) x x    
Contractering ProRail en aanbesteding 
bouw 

x x x x Aanbestedingsprocedure is 
gestart 

Gebiedsmarkering en bebording x x   Opdracht is inmiddels verstrekt 
Camerasysteem Veilig Venlo x x x x Achterstand in contracten wordt 

geleidelijk weggewerkt 
Verbindingsweg Horsterweg-GPL: 
vervolgaanpak afstemmen 

x    Besluitvorming bij gemeente 
loopt nog 

Zone Sevenumseweg: uitvoering en 
uitgifte 

x x x x Visie is verder uitgewerkt; 
afronding in Q4 

Uitbreiding areaal Venray (30 ha) x x x x Locatiekeuze is nader onderzocht  
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Toelichting 
 
 
Gronduitgifte en acquisitie 
In het derde kwartaal is door Prologis de optie ingeroepen op het perceel in klaver 6B. Tevens is 
overeenstemming bereikt over de levering van de naastgelegen spie grond van ca. 1,1 hectare die 
als extra parkeerruimte wordt ingericht.  
Ten behoeve van de actualisatie van de grondexploitatie is de functiekaart naar de meest actuele 
inzichten aangepast. Dat heeft tot een kleine verandering geleid in het aantal hectares 
werklandschap ten opzichte van de Q2 rapportage. 
In de tabel is nog geen rekening gehouden met nieuwe ontwikkelruimte in Venray. Daarvoor wordt 
met de gemeente Venray een locatiestudie uitgevoerd. 
In de eerste week van oktober is de Expo Real in München bezocht. Naast de afspraken en overleggen 
met diverse vastgoedpartijen, is op deze beurs ook het 2-jaarlijks onderzoek door Eye-For-Transport 
in samenwerking met Prologis naar de beste Europese logistieke vestigingslocatie gepresenteerd. De 
280 respondenten uit de diverse supply-chain-sectoren verkozen wederom Venlo tot Europe’s most 
desirable location. De bijbehorende award is aan wethouder Satijn uitgereikt en symboliseert een 
belangrijke bevestiging van de kwaliteiten van onze regio.  
De propositie op het gebied van acquisitie voor agro-business, maakindustrie en logistiek is in 
samenwerking met de provincie, het LIOF en de gemeenten Horst ad Maas, Venray en Venlo nader 
uitgeschreven. Inmiddels neemt de interesse van met name de agro-business en de maakindustrie 
voor klavers 11 en 14 toe. 
 
Werkgelegenheid 
De in de tabel opgenomen indicatieve cijfers over werkgelegenheid zijn berekend aan de hand van 
het kengetal van gemiddeld 30 arbeidsplaatsen per hectare. Om meer concrete gegevens over de 
ontwikkeling van de werkgelegenheid te verkrijgen is navraag gedaan bij ETIL en het Urban Data 
Centre. Eind Q4 worden nadere gegevens verwacht. 
 
Operationeel 
Enkele noemenswaardige highlights van Q3 zijn: 

- Voor de klavers 2 en 3 (Venlo-deel), 5 en 8 lopen de procedures voor nieuwe of 
aangepaste bestemmingsplannen. 

- De bestemmingsplannen voor de railterminal/spoorse aanpassingen zijn onherroepelijk. 
- Voor het windpark is de vergunnings- en bestemmingsplanprocedure opgestart. Ten 

behoeve van het informeren van de omgeving is eind september een grote inloopavond in 
de Maashof georganiseerd die druk bezocht werd. 

- Samen met diverse bedrijven die inmiddels op Trade Port Noord zijn gevestigd is overleg 
gevoerd over verbetering van het openbaar vervoer. Inmiddels zijn met de provincie en 
Arriva diverse opties onderzocht en wordt gewerkt aan de opzet van een busverbinding die 
met ingang van de nieuwe dienstregeling op 10 december 2017 van start kan gaan. 
Daarnaast wordt samen met de bedrijven gekeken naar uitgebreidere openbaar vervoer en 
collectief vervoer mogelijkheden. Ook vinden er gesprekken plaats in het kader van de 
besluitvorming over het station Grubbenvorst-Greenport Venlo.  

- In Q3 is geen taakstellend groen gerealiseerd omdat we buiten het plantseizoen (winter-
voorjaar) geen natuur kunnen aanleggen. Wel zijn er belangrijke stappen gemaakt die de 
haalbaarheid van het landschapsplan op onderdelen vergroten. Met Staatsbosbeheer en 
Etriplus zijn/worden overeenkomsten gesloten waarin financiële bijdragen worden 
gegenereerd voor het landschapsplan en waarbij natuurcompensatieverplichtingen voor het 
windpark door BV OGV worden gerealiseerd.  

 
Organisatieontwikkeling 
In Q3 heeft het strategisch overleg met de aandeelhouders en de raad van commissarissen 
plaatsgevonden waarbij de organisatie een aantal richtinggevende vraagstukken aan de 
aandeelhouders heeft voorgelegd. Op basis van deze richting kan de meerjarenraming en 
grondexploitatie worden geactualiseerd. In Q4 zal deze samen met de begroting 2018 worden 
vastgesteld. Eind september zijn drie medewerkers in dienst genomen in verband met de continuïteit 
van de dienstverlening op de Campus in verband met het wegvallen van de facilitaire dienstverlener 
vanwege faillissement.  
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Financieel 
De forecast van het resultaat 2017 wijkt door een boekhoudkundige herordening enerzijds en 
anderzijds vanwege afwijkingen in de realisatie aanzienlijk af van de begroting. Het verschil is ca.  
€ 1,2 mio (begroot is +€ 129K, forecast is +€ 1.356K) en kan op hoofdlijnen als volgt worden 
toegelicht. 
- De grondomzet is hoger dan begroot. De effecten van deze voorspoedige grondverkopen zullen 

ook zichtbaar worden in de herziening van de grondexploitatie o.a. in een verkorting van de 
geplande exploitatieduur.  

- Op basis van de geldende voorschriften van de raad voor de Jaarverslaglegging zullen een aantal 
boekhoudkundige wijzigingen in de grondexploitatie worden doorgevoerd:  
- De exploitaties van Veilig Venlo en Zaarderheiken zijn uit de grondexploitatie gehaald en de 

resultaten zullen voortaan via het jaarresultaat verlopen.  
- De kosten voor eigen vermogen mogen niet meer in de grondexploitatie worden ingerekend, 

maar moeten als dividend in de jaarrekening worden verantwoord. In 2017 betreft dit € 
930K. 

- De organisatiekosten (acquisitie en communicatie) worden niet meer geheel doorbelast naar 
de grondexploitatie maar zullen deels ook rechtstreeks ten laste van het jaarresultaat worden 
gebracht, in 2017 € 515K (in tabel: Activering productie). 

- De herziene grondexploitatie zal -mede als gevolg van voorgaande punten- een positief resultaat 
vertonen. Dit zal naar rato van gerealiseerde omzet jaarlijks op basis van een percentage of 
completion als gerealiseerd worden verwerkt. Voor 2017 wordt op basis van deze systematiek 
een resultaat grondexploitatie van € 2.992K geprognosticeerd (= € 67.688K - € 64.696K). Deze 
methodiek moet in detail nog worden afgestemd met de accountant. 

- De organisatiekosten vallen hoger uit dan geraamd. Het aantal fte’s werkzaam ligt boven de 
begroting, m.n. vanwege de inhuur van medewerkers ten behoeve van de campus in verband 
met het door een faillissement wegvallen van de facilitaire dienstverlener. De extra kosten 
worden doorbelast aan de BV Campus Vastgoed. Het totaal aan personeelskosten ligt echter 
maar € 50K boven de begroting. Daarnaast vallen de kosten i.v.m. de vervlechting ruim € 216K 
hoger uit dan geraamd, waarvan een deel wordt doorbelast aan de BV Campus Vastgoed. De 
overige bedrijfslasten vallen naar verwachting ongeveer € 100K lager uit dan geraamd.  

- Bij de investeringen betreffen de verschillen tussen begroting en forecast verschuivingen in de 
tijd (uitgaven vinden later plaats) en hebben dus geen effect op het resultaat van de 
grondexploitatie.  

 
Deelnemingen 
Na de verkoop van een grote kavel aan een zachtfruit teler zijn in Californië de voorbereidingen 
voor het bestemmingsplan voor de uitbreiding van het exploitatiegebied gestart.  
De ontwikkeling van het windpark door Etriplus verloopt voortvarend en naar verwachting zal het 
project in de tweede helft van 2018 voor verkoop gereed zijn. Inmiddels is besloten dat het 
Ontwikkelbedrijf de participatie van 20% die door de gemeente Venlo was voorzien, zal overnemen. 
De exploitatie van WILG (infrastructuur geothermie) is inmiddels gestart. Momenteel vindt de 
voorbereiding van de uitbreiding van het netwerk ten behoeve van drie tuinders in het gebied 
Californië plaats. Ook zal worden gestart met een onderzoek naar de haalbaarheid om bedrijven in 
Trade Port Noord aan te sluiten op het netwerk.       
 
Risicomanagement 
Het risicoprofiel is in Q3 nagenoeg gelijk gebleven t.o.v. van Q2 2017. Het grootste risico qua omvang 
en kans is de nog niet in de grondexploitatie ingerekende nabetalingsverplichtingen voor in het 
verleden aangekochte gronden. Destijds was het tempo van uitgifte lager ingeschat waardoor deze 
kosten niet in de grondexploitatie zijn ingerekend, maar wel als risico zijn genoemd. Deze 
verplichting zal in de komende herziening van de grondexploitatie definitief worden ingerekend. 
Verder zijn de onzekerheden ten aanzien van de realisatie van de ingerekende opbrengsten van het 
landgoed Zaarderheiken voor met name de evenementen en het camera-project Veilig Venlo (aantal 
deelnemende bedrijven) gelijk gebleven. 
 


