Greenport Venlo
(Klavertje 4)
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Toelichting op de wijzigingen
Opgave Greenport Venlo is in omvang het
tweede kassengebied van Nederland. Door de
strategische ligging op een infrastructureel
knooppunt (water, weg en spoor) in de
oost-west verbinding is het gebied economisch aantrekkelijk en groeit Venlo als
logistieke draaischijf. De Floriade
(Wereldtuinbouwtentoonstelling, 2012)
genereert een extra impuls aan investeringen
en dynamiek. Samenhangende oplossingen
in onder meer bereikbaarheid, ruimtelijke
kwaliteit en water/groenopgaven zijn nodig.
Oplossing Aan de westzijde van Venlo wordt
een omvangrijk agro-industrieel en logistiek
complex tot stand gebracht in aansluiting op
bestaande en/of in uitvoering zijnde
economische activiteiten (o.a. Tradeport,
glastuinbouw, uitbreiding veiling). Het gaat
onder andere om de duurzame inrichting van
400 ha gebundeld glas, in samenhang met
versterking van groenstructuur (waaronder
375 ha nieuw natuur- en recreatiegebied),
ruimtelijke kwaliteit en bereikbaarheid
(aanleg Tangent A73/A67). De verantwoordelijkheid van de uitvoering is in handen van
de gebiedsontwikkeling NV.
Planning
Start realisatie: 2009
Oplevering: 2012 e.v.

Deurne. Vanuit de motie Koopmans/
Koppejan is aanvullend € 9 mln beschikbaar
gesteld. Deze middelen worden beschikbaar
gesteld via de bestuursovereenkomst ILG.
Grondverwerving: met de start van de
uitvoering zijn de eerdere afspraken over
(anticiperende) grondverwerving herzien
waarbij de rijksbijdrage (ad € 5 mln) is
afgebouwd.
Politiek/bestuurlijk EL&I is beleidsverantwoordelijk voor de greenports. Besloten is om
als Rijk niet risicodragend deel te nemen aan
de gebieds NV (uitvoering), maar de
betrokkenheid vorm te geven via een set
bestuurlijke afspraken; dit afsprakenkader is
in november 2009 ondertekend door Rijk,
provincie limburg en regio Venlo.
Moties: tijdens de begrotingsbehandeling van
IenM is de motie Koopmans/Koppejan
aangenomen (TK 31700 XII, nr 22), welke
aanvullend € 9 mln beschikbaar stelt voor de
Greenportlane tussen A73 en A67.

2008: het project is nieuw opgenomen in
het MIRT.
2009: de taakstellende rijksbijdrage voor
het project is vastgesteld. Hiermee is het
project van de planstudiefase overgegaan
naar de realisatiefase.
2010: in april 2009 is de gebiedsontwikkelings NV opgericht. Met het Rijk zijn
bestuurlijke afspraken in voorbereiding.
Ten behoeve van de Greenportlane zijn
conform de motie Koopmans/Koppejan
extra rijksmiddelen beschikbaar gesteld.
2011: tussen Rijk, provincie en regio Venlo
is in november 2009 een bestuurlijk
afsprakenkader overeengekomen ter
ondersteuning van de verdere uitvoering.

Uitvoering Het bedrijfsleven zal zo veel als
mogelijk bijdragen via de grondexploitatie.
De provincie en de regiogemeenten zijn
verantwoordelijk voor de grondexploitatie en
de verevening.

Financiën Taakstellende rijksbijdrage: € 22,9
mln uit het Nota Ruimtebudget voor Klavertje
4 als geheel, alsmede € 3 mln specifiek voor
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