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Dashboard (d.d. 31/12/2017) 
 
 

1.a. Stand van zaken gronduitgifte 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
1.b. Gronduitgifte (in hectares) 

 
1.c. Ontwikkeling gronduitgifte (in hectares) 

 
 
 
 

 
 
  

Werklandschap 
(excl. 30 ha Venray) 

ha 
FTE 

(indicatief) 

Geleverd 151 4.530 

Verkocht (nog niet geleverd) 45 1.350 

Optie 33 990 

Subtotaal 229 6.870 

Uitgeefbaar 71  

Subtotaal 300  

Nog te ontwikkelen 136  

Totaal 436 13.080 

 Klaver Klant <2017 Q1 Q2 Q3 Q4 
Totaal 
2017 

Begr. 
2017 

Geleverd 
 
 

2 WDP (DB Schenker)  8,7      

4 VidaXL  14,8      

2 DSV  (terugkoop Canon)   13,4     

3 District54 (Lidl)   1,9     

14 Enexis    0,1     

6 Prologis    4,8    

1 Groep Heylen     4,3   

Totaal 102,6 23,5 15,4 4,8 4,3 48,0 37,0 

Verkocht 
(nog niet 
geleverd) 
 

2 PostNL     2,5   

5 en 6 Prologis    1,1 13,3   

6 Cabooter (Railterminal) 15,1       

11 RMS 13,5       

Geleverd 35%

Verkocht (nog te 
leveren)

10%

Optie
8%

Uitgeefbaar
16%

Nog te ontwikkelen
31%
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2. Stand van zaken natuur en landschap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.  Stand van zaken duurzame energie 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.   Financiën BV Ontwikkelbedrijf  (realisatie betreft voorlopige cijfers) 
 

  

Begroting Realisatie

2017 * t/m Q4 *

Opbrengsten 52.920 68.404    15.484 

Uitgiften         49.117 65.511 positief     16.394 

Overige ontvangsten           1.793             1.398 nvt         -395 

Activering productie           2.010             1.495 positief         -515 

Lasten -52.753 -66.283  -13.530 

Kostprijs verkopen        -49.117          -62.615 nvt    -13.498 

Kosten exploitatie             -489 -220 nvt          269 

Organisatiekosten          -3.072            -3.238 nvt         -166 

Afschrijvingskosten               -75 -210 nvt         -135 

Exploitatieresultaat 167 2.121      1.954 

Financiële lasten          -2.331            -2.819 nvt         -488 

Financiële baten           3.221 2815 neutraal         -406 

Jaarresultaat 1.057 2.117      1.060 

Dividenduitkering             -928 -930 nvt             -2 

Resultaat na dividend 129            1.187      1.058 

Investeringen 58.736 39.619  -16.925 

Verwerving         37.881           24.397 neutraal    -13.484 

Civiel         13.761             5.753 neutraal      -8.008 

Plankosten en VTU           4.101             6.476 neutraal       2.375 

Overig           2.993             2.993 neutraal             -   

Formatie (fte)            19,1 22,3

In Dienst             11,0 15,1

Inhuur               8,1 7,2

* in duizenden €

Omschrijving
Effect 

grex

Groen landschappen ha 

Gerealiseerd 90 

Compensatie/derden 30 

Subtotaal 120 

In ontwikkeling 97 

Subtotaal 217 

Nog te ontwikkelen 183 

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

24%

Nog te 
ontwikkelen

46%

Groen landschappen



 

Q4 - 2017 Kwartaalrapportage BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo .  4 

5.   Voortgang activiteitenschema 2017  
 

Activiteit 

(x = planning; kleur = feitelijke situatie)  

Q1 - 

2017 

Q2 - 

2017 

Q3 - 

2017 

Q4 - 

2017 
Toelichting  

Acquisitie en business development x x x x Doorlopende activiteit 

Grondverwerving werklandschap x x x x Doorlopende activiteit 

Grondverwerving Landschapsplan x x x x Doorlopende activiteit 

Grondverwerving spoorse aanpassingen x x x  Is afgerond in Q2 

Klaver 2 en 3: herziening bestemmingsplan 
en exploitatieplan 

x x x x Is vastgesteld 

Klaver 2: werkzaamheden bouw- en 
woonrijp maken 

x x x x Afronding in 2018 

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

x x   Afgerond; voor nieuwe ontwikkeling 

weer opgestart 

Klaver 4: afronding procedure 
bestemmingsplan c.a. 

x x   Is vastgesteld 

Klaver 4: afronding bouwrijp maken x    Is afgerond 

Klaver 5-fase 1: bestemmingsplan x x x x Is vastgesteld 

Klaver 5-fase 1: verleggen waterloop en -
leiding 

x x x x Afronding in 2018 

Klaver 6: bouw- en woonrijp maken x    Is afgerond 

Klaver 6b: overdragen openbare ruimte 
aan Horst aan de Maas 

x    Afronding voorzien in Q1 2018 

Klaver 8: wijziging bestemmingsplan x x x x Is vastgesteld 

Klaver 8: bouw- en woonrijp maken 1e fase x x   Is afgerond 

Klaver 11: bouwrijp maken kavel RMS  x   Is uitgesteld i.v.m. langere 
vergunningsprocedure 

Landschapsplan: uitvoeren kansenkaart 
Groote Molenbeek (K4) 

x x x x Kansenkaart is gereed; eerste 
initiatieven worden uitgewerkt 

Inrichting Parc Zaarderheiken x    Planuitwerking loopt 

Bestemmingsplan Parc Zaarderheiken x x x x Doorlopende activiteit 

Bestemmingsplan Heideven K3b  x x  Gekoppeld aan bp windpark 

Inrichting Dassenplan x x x x Doorlopende activiteit 

Oplossen discussiepunten 
verschillenanalyse 

x x   Nader ecologisch onderzoek is 
gedaan t.b.v. verder overleg  

Spoorse aanpassingen:      

- Bestemmingsplanprocedure x x   Is vastgesteld 

- Realiseren tunnel x x   Is gerealiseerd 

- Verleggen waterloop en -leiding (K5) x x   Is gerealiseerd 

- Contractering ProRail en aanbesteding 
bouw 

x x x x Aanbestedingsprocedure is succesvol 
verlopen 

Gebiedsmarkering en bebording x x   Eerste borden zijn geplaatst, overleg 
met bedrijven loopt 

Camerasysteem Veilig Venlo x x x x Inzet op uitbreiding betalende 
deelnemers 

Verbindingsweg Horsterweg-GPL: 
vervolgaanpak afstemmen 

x    Besluitvorming bij gemeente loopt 
nog 

Zone Sevenumseweg: uitvoering en uitgifte x x x x Visie is afgerond, communicatie met 
omgeving is gepland 

Uitbreiding areaal Venray (30 ha) x x x x WVG besluit is genomen, start 
ontwikkeling in voorbereiding  
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Toelichting 
In deze vierde kwartaalrapportage zal wat uitgebreider worden stil gestaan bij de resultaten over geheel 2017 
en de stand van zaken bij aanvang 2018. 
 
Gronduitgifte 
In 2017 is 48 hectare aan bouwkavels geleverd, en daarmee is 2017 qua grondverkopen het beste jaar tot nu toe. 
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 2017 zijn dan ook maar liefst 7 nieuwe 
gebouwen verrezen, te weten voor WDP/DB Schenker, VidaXL, District54/Nunner Logistics/Lidl, uitbreiding 
Heylen voor Bleckmann, Goodman, DSV en het nieuwe tankstation van DC Berkel. Bijzonder was de transactie 
waarbij de kavel van Canon is teruggekocht en doorverkocht aan DSV. 
Met name vanuit de sectoren agro(food) en maakindustrie neemt de belangstelling voor kavels in klaver 11 en 
14 toe, waardoor hopelijk ook daar weer nieuwe transacties gaan plaats vinden. 
 

 
Afbeelding 1 Nieuwbouw WDP voor DB Schenker (klaver 2) 

Acquisitie 
Een goede acquisitie en marketing is een van de factoren om succesvol te kunnen zijn in de kavelverkoop. Dat 
betekent dat acquisiteurs veel op pad zijn om de kwaliteiten van het Greenport gebied uit te 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, Transport Logistics, Fruit Logistica, Food, 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, de provincie, LIOF en het NFIA. Onder meer is gezamenlijk een propositie 
voor de verschillende sectoren opgesteld. 
In het kader van gebiedsmarketing is te vermelden dat de regio op basis van een 2-jaarlijks onderzoek naar de 
beste Europese logistieke vestigingslocatie onder supply-chain managers uit diverse sectoren opnieuw is 
verkozen tot Europe’s most desirable location. 
 

 
Afbeelding 2 Nieuwbouw District 54 voor Nunner Logistics/Lidl (klaver 3) 
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Werkgelegenheid 
De voornaamste doelstelling van de gebiedsontwikkeling is het creëren van werkgelegenheid en 
kennisontwikkeling ten behoeve van een sterke regionale economie. Daarbij is destijds aangegeven dat het 
streven is om in 10 tot 15 duizend arbeidsplaatsen te voorzien. Als we uitgaan van het kengetal van gemiddeld 
30 arbeidsplaatsen per hectare, dan leidt de nu geplande ontwikkeling van 436 hectare (excl. 30 hectare Venray) 
tot circa 13 duizend werkplekken.  Dat is exclusief de werkgelegenheid op Freshpark en in de tuinbouwgebieden 
Californië en Siberië. Om meer concrete gegevens over de ontwikkeling van de werkgelegenheid te verkrijgen is 
navraag gedaan bij ETIL en het Urban Data Centre. Helaas zijn de aangeleverde gegevens wat betreft actualiteit 
en specificiteit nog niet zodanig dat er nadere en concretere informatie over de werkgelegenheid op Trade Port 
Noord uit kan worden gedestilleerd. Maar gegeven de goede resultaten op grondverkopen en de gerealiseerde 
nieuwbouwprojecten liggen we goed op koers om de werkgelegenheidsdoelstelling te halen.  
Ten aanzien van het opleidingsniveau is uit eerder arbeidsmarktonderzoek in de logistieke sector in de regio 
Venlo-Venray gebleken dat circa een kwart van de banen op HBO en WO niveau ligt en een groot aantal functies 
een MBO opleiding vergen. De veel gehoorde opvatting dat de logistiek vrijwel uitsluitend werk biedt voor 
ongeschoolden en laagopgeleiden blijkt daar niet uit. Wel is in de logistiek, net zoals in 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 arbeidsmigranten. Aandachtspunten voor die laatste groep 
is dat er in Greenport Venlo behoefte is aan goede huisvestingsvoorzieningen, met name voor short-stay verblijf. 
 

  
Afbeelding 3 Nieuwbouw VidaXL (klaver 4) 

Operationeel 
Planologie 
Om de gronduitgifte mogelijk te maken moet een passend bestemmingsplan van kracht zijn. In 2017 zijn 
daarvoor verschillende planologische procedures gevolgd die geleid hebben tot het vaststellen van een nieuw 
dan wel gewijzigd bestemmingsplan voor de klavers 2, 3 en 4 in Venlo, en klavers 5 (fase 1) en 8 in Horst ad Maas. 
Als voorbereiding is een Integrale Omgevings Beoordeling (IOB) opgesteld om de invloed van diverse 
ontwikkelingen zoals de railterminal, een windpark en uitbreiding van het bedrijventerrein integraal te kunnen 
afwegen en de effecten in te kaderen. Deze IOB is begin 2017 door Venlo en Horst ad Maas vastgesteld. 
 

 
Afbeelding 4 Nieuwbouw Tankstation DC Berkel met LNG-vulpunt (klaver 8) 
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Verder zijn de voorbereidingen gestart voor een nieuw bestemmingsplan voor klaver 14 en Parc Zaarderheiken. 
Voor de ontwikkeling van 30 hectare bedrijventerrein in Venray is met de gemeente een locatiestudie uitgevoerd 
en heeft de gemeente een besluit genomen in het kader van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG). 
 
Bouw- en woonrijp maken 
In 2017 hebben in de klavers 1, 2, 3, 4, 5, 6 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.  
  

 
Afbeelding 5 Openbare ruimte met waterbassin (klaver 1) 

Spoorse aanpassingen 
Om de railterminal aan te kunnen leggen moet er aan- en aftakkingen op het hoofdspoor worden gemaakt, 
tevens voorzien van opstel-, wacht- en omloopsporen. Dit project voert het Ontwikkelbedrijf uit in opdracht van 
de provincie Limburg. In 2017 zijn daarvoor alle benodigde gronden verworven, is het bestemmingsplan 
vastgesteld en onherroepelijk geworden en zijn een aantal voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, zoals 
het verleggen van kabels en leidingen en de aanleg van een fietstunnel. Verder is door ProRail een 
aanbestedingsprocedure gevolgd voor de spoorbouw en is opdracht verleend aan een aannemer. Die 
werkzaamheden zullen in 2018 starten en medio 2019 gereed zijn. 
 

 
Afbeelding 6 Fietstunnel tussen Trade Port West en Trade Port Noord (klaver 2) 
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Veilig Venlo 
Begin 2017 is het cameraproject voor de Venlose bedrijventerreinen technisch opgeleverd. Door juridische 
aspecten (privacy) en de uitwerking van 136 cameraposities incl. data en elektra-aansluiting, heeft de realisatie 
zo’n 2,5 jaar in beslag genomen. Om de toezeggingen en intenties van bedrijven om deel te nemen om te zetten 
in actuele contracten is extra capaciteit aangetrokken. Het aantal betalende deelnemers dient snel te worden 
uitgebreid om het financiële tekort op de exploitatie op te heffen. Daar zal in 2018 op worden ingezet. 
 
Openbaar Vervoer 
In overleg met de provincie en de ondernemers is gekeken hoe op korte termijn een vorm van openbaar vervoer 
naar de nieuwe bedrijven en de campus kan worden georganiseerd. Dat heeft er toe geleid dat bij aanvang van 
de nieuwe dienstregeling op 10 december j.l. buslijn 70 van start is gegaan die nu de klavers 1, 2, 4, 14 en de 
campus in 2018 voorziet van een busverbinding met de stations Venlo en Horst-Sevenum. Onder regie van 
Ondernemend Venlo zal onderzocht worden hoe op langere termijn het vervoer van de zogenaamde last-mile 
op het bedrijventerrein kan worden georganiseerd. Samen met Ondernemend Venlo is er ook inzet gepleegd om 
het belang van een treinstation in Grubbenvorst voor Greenport onder de aandacht te brengen. 
 
Landschapsplan 
Veel aandacht is in 2017 uitgegaan naar het maken van een kansenkaart voor het dal van de Groote Molenbeek 
dat de noord-westelijke begrenzing van ons ontwikkelgebied vormt. Samen met de gemeente Horst ad Maas, 
het Waterschap en betrokkenen vanuit de omgeving zijn kansrijke projecten opgetekend die nu nader worden 
uitgewerkt. In december is daartoe o.a. een samenwerkingsovereenkomst voor het noordelijk deel gesloten, 
waarvoor vanuit het Ontwikkelbedrijf € 400K wordt ingezet teneinde 15 ha taakstellend groen te realiseren. 
In Kraijelheide zijn de benodigde gronden verworven voor het realiseren van een circa 10 hectare groot heideven. 
In het werklandschap worden diverse fauna-voorzieningen aangelegd waaronder een speciaal gebouwtje voor 
vleermuizen en mussen, en zijn in het plantseizoen van 2017 maar liefst 550 bomen aangeplant.  

Voor Parc Zaarderheiken is eind 2017 de NSW-status 
(Natuurschoonwet) van landgoed verkregen hetgeen fiscale 
voordelen en garanties biedt om de natuur in stand te houden. 
Met de Stichting Heyerhoeve zijn procesafspraken gemaakt 
om te komen tot een integraal ontwerp van Parc 
Zaarderheiken, met daarin de functies van natuur 
gecombineerd met recreatie en evenementen. Belangrijk 
onderdeel daarvan vormt de aanleg van een 18-holes 
golfbaan. Met de bewoners in het gebied en de gemeente 
wordt het ontwerp afgestemd, en zal in 2018 een nieuw 
bestemmingsplan worden opgesteld. Vooruitlopend daarop 
wordt bezien of de meandering van de Mierbeek en het 
beekdal kan worden heringericht. 
Met de groendeskundigen van de aandeelhouders is gewerkt 
aan de actualisatie van de beleidskaders die zijn betrokken bij 
de vervlechting. Na nader onderzoek en discussie wordt in 
2018 een bestuurlijk overleg voorbereid. 

Afbeelding 7 Faunatoren (klaver 4) 

 
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 bij Deelnemingen – Etriplus),  
c) door het stimuleren van milieuvriendelijk vervoer per spoor (aanleg railterminal), fiets (aanleg o.a. Greenport 
bikeway) en openbaar vervoer (nieuwe buslijn).  
d) door de keuze van materiaalgebruik in civiele werken (zie Bouw- en woonrijp maken)  
e) door rekening te houden met de waterhuishouding in het gebeid (o.a. aanleg waterbassins) 
f) door nieuwbouw te stimuleren duurzaam te bouwen (hoge BREEAM-score, en dakconstructie geschikt voor 
zonnepanelen) en C2C toe te passen middels verwijzing naar het C2C-Expolab. 
Inmiddels behoort de gebiedsontwikkeling Greenport Venlo tot de meest duurzame van Nederland. 
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Organisatieontwikkeling 
Begin 2017 heeft een grote reorganisatie plaats gevonden, de zgn. vervlechting, waarbij de oude structuur van 
2 commanditaire vennootschappen (CV WOM K4 en CV TPN) en 1 beherend vennoot (BV WOM K4) is omgezet 
naar 1 vennootschap, de BV Ontwikkelbedrijf 
Greenport Venlo. Dit maakt de aansturing duidelijker 
en minder complex. Tevens is de gemeente Peel en 
Maas als aandeelhouder uitgetreden en is de 
gemeente Venray toegetreden. De aandeelhouders 
zijn daarmee provincie Limburg (58,6 %), gemeente 
Venlo (27,7 %), gemeente Horst ad Maas (8,3 %) en 
Venray (5,4 %). Voor de BV is een Raad van 
Commissarissen ingesteld. Het personeel in dienst 
van de BV Ontwikkelbedrijf is tevens belast met de 
invulling van de taken voor de BV Campus Vastgoed. 
Naast de voortvarende gebiedsontwikkeling is dat de 
belangrijkste reden voor de uitbreiding van de 
formatie in 2017. Mede omdat de organisatie veelal 
projectmatig werkt is circa 2/3 deel van de formatie 
in dienst, de anderen worden ingehuurd of 
gedetacheerd vanuit de gemeenten.  
 
Financieel 
Eind 2017 heeft de jaarlijkse herziening van de grondexploitatie plaatsgevonden. Naast een aantal financieel 
technische aanpassingen, waardoor jaarrekening en begroting beter op elkaar aansluiten, heeft actualisatie van 
de exploitatie plaatsgevonden. De horizon is op basis van de nieuwe gegevens met 2 jaar verkort en de exploitatie 
sluit met een verwacht positief resultaat. De begroting 2018 en meerjarenraming zijn door de Raad van 
Commissarissen en aandeelhouders goedgekeurd.      
De voorlopige jaarcijfers 2017 wijken behoorlijk af van de begroting. De belangrijkste oorzaak is een 
boekhoudkundige herordening teneinde te voldoen aan de regels voor de jaarverslaglegging van de BV. 
Daarnaast is er een verschil tussen planning/begroting en realisatie, mede als gevolg van een moeilijk 
voorspelbare dynamiek in de grondexploitatie. Het verschil in het jaarresultaat van ca. € 1,0 mln positief kan op 
hoofdlijnen als volgt worden toegelicht. 

- Door de voorspoedige grondverkopen is de grondomzet beduidend hoger dan begroot.  

- Op basis van de geldende voorschriften van de raad voor de Jaarverslaglegging is een aantal 
boekhoudkundige wijzigingen in de grondexploitatie doorgevoerd:  

o De exploitaties van Veilig Venlo en Zaarderheiken zijn uit de grondexploitatie gehaald en de 
resultaten verlopen voortaan via het jaarresultaat (verlies- en winstrekening).  

o De kosten voor eigen vermogen mogen niet meer in de grondexploitatie worden ingerekend, maar 
worden als dividend in de jaarrekening verantwoord. 

o De organisatiekosten (acquisitie en communicatie) worden niet meer geheel doorbelast naar de 
grondexploitatie maar worden deels rechtstreeks ten laste van het jaarresultaat gebracht. 

- De herziene grondexploitatie vertoont -mede als gevolg van voorgaande punten- een positief resultaat. Dit 
resultaat 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 € 2.896K geprognosticeerd (= € 65.511K - € 62.615K).  

- De organisatiekosten vallen hoger uit dan geraamd. Het aantal fte’s werkzaam ligt boven de begroting. 
Enerzijds door het hoge tempo van de gebiedsontwikkeling. Anderzijds vanwege de inhuur van 
medewerkers ten behoeve van de campus in verband met het door een faillissement wegvallen van de 
facilitaire dienstverlener. Die personele inzet wordt uiteraard doorbelast aan de BV Campus Vastgoed.  

- Bij de investeringen betreffen de verschillen tussen begroting en realisatie hoofdzakelijk verschuivingen in 
de tijd (uitgaven vinden later plaats) en hebben derhalve nauwelijks effect op het resultaat van de 
grondexploitatie.  

 
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 

Afbeelding 8 Greenport Bikeway  
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energiebron. In 2017 is een grote kavel aan een zachtfruit teler verkocht. Verder zijn de voorbereidingen voor 
het bestemmingsplan voor de uitbreiding van het exploitatiegebied gestart.  
 
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 aanleg van een warmtenet 
gekoppeld aan de geothermiebronnen.  
In 2017 is voor een groot nieuw warehouse op Trade Port Noord een positieve business-case ontwikkeld en SDE-
aanvraag opgesteld, waardoor er naar verwachting in 2018 circa 30.000 zonnepanelen op het dak geplaatst gaan 
worden. Verder wordt met diverse bestaande en nieuwe gebouweigenaren en gebruikers gesproken over zowel 
het plaatsen van zonnepanelen op de daken als de aansluiting op een warmtenet. De ontwikkeling van het 
windpark door Etriplus verloopt voortvarend. De grondposities zijn gecontracteerd, er is een 
milieueffectrapportage (MER) gemaakt en een vergunnings- en bestemmingsplanprocedure is opgestart. Om het 
windpark later te kunnen verkopen richt Etriplus een aparte project-BV op waarin het Ontwikkelbedrijf voor 20% 
zal participeren. Dit wordt in Q1 2018 geëffectueerd. 
 
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. Inmiddels transporteert WILG –in opdracht van de 
bronexploitant- het warme water van de geothermiebron in Californië naar de aangesloten tuinders. Zodra de 
bronexploitant nieuwe warmte- en transportcontracten sluit met afnemers (tuinders of bedrijven in Trade Port 
Noord) kan het netwerk worden uitgebreid.  
 
Risicomanagement 
  

 
 

Risico’s Kans  Effect Mitigerende maatregel 

Grondexploitatie       

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

_ 0 Meer acquisitie 

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

0 0 Onderzoek verrichten 

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

0 0 Tijdig opstarten, zorgvuldig 
werken, aandacht voor draagvlak   

Rente risico _ 0 Financieringsarrangement met 
aandeelhouders 

Landschapsplan valt duurder uit 0 0 Alternatieve inrichtings- en 
beheersvormen, kostenbeheersing 

Overige 
  

  

Spoorse aanpassingen vallen duurder uit dan begroot 0 0 Kostenbeheersing, extra 
subsidieverstrekking 

Minder opbrengsten in cameraproject Veilig Venlo              + 0 Inzetten op meer deelnemers 

Exploitatie evenementen in Parc Zaarderheiken komt 
niet op gang 

0 0 Tempo bestemmingsplan, 
acquisitie 

                                                  - = laag; 0 = gemiddeld; + = hoog 


