
 

 
 
 
 
 
 
                                                                    AANGENOMEN 
 

 

verzenden aan: griffier@horstaandemaas.nl 
 

Bezoekadres: Wilhelminaplein 6, Horst Postbus 6005 / 5960 AA Horst T 077 – 477 97 77 F 077 – 477 97 50 
 

Motie van PvdA, CDA, D66+GroenLinks, BVNL, VVD, Essentie: beleidslijn Greenport 
Venlo 
 

De raad van de gemeente Horst aan de Maas, in vergadering bijeen op 23 november 2021, gelet op artikel 26 

van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad. 

 

Constaterende dat: 

- Er al enkele jaren een werkgroep genaamd ‘Werkgroep Greenport’ actief is; 

- De Werkgroep Greenport actief probeert te sturen en regie probeert te krijgen op de kwantiteit en 

kwaliteit van ontwikkeling in Greenport; 

- De gemeente Horst aan de Maas voor 8,3% aandeelhouder is in het Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo 

en we mede-afhankelijk zijn van andere aandeelhouders (Provincie Limburg, 58,6%; Gemeente Venlo, 

27,7%; Gemeente Venray, 5,4%.); 

- De gronduitgifte in Greenport Venlo sneller is gestegen als verwacht; 

- De nog uit te geven grond voornamelijk plaats zal vinden op het grondgebied van Horst aan de Maas; 

- Er door het College van Rijksadviseurs in de verschillende media is geadviseerd om het voortvarende 

tempo in de gronduitgifte te bevriezen en te komen tot duidelijke afspraken over een goede verdeling 

van schaarse ruimte in Nederland, maar dat Greenport Venlo een ontwikkelingsgebied is waar positieve 

punten uit naar voren komen waaruit andere gemeenten lering zouden kunnen trekken. 

 

Overwegende dat: 

- Er door voortvarende gronduitgifte in Greenport Venlo voor met name de sector logistiek een 

maatschappelijk en politiek debat is ontstaan, omdat het landschap en leefbaarheid onder druk is komen 

te staan;  

- Het werklandschap Greenport Venlo mede is ontwikkeld met als doel de lokale werkgelegenheid te 

bevorderen en dat er acquisitie op bedrijven met een economische of maatschappelijke binding of te 

verkrijgen binding uit Horst aan de Maas plaatsvindt uit de sectoren maakindustrie, agrofood en logistiek 

om invulling te geven aan het werklandschap 

- Er door de Raad op aangeven van de Werkgroep Greenport verschillende moties zijn ingediend om bij 

de verdere ontwikkeling van het werklandschap Greenport Venlo zorg te dragen voor kwaliteit in plaats 

van kwantiteit; 

- Er uit gesprekken tussen de verantwoordelijke portefeuillehouder en de Werkgroep Greenport is 

gebleken dat het College van B&W een beleidslijn hanteert die uitgaat van: 

o Regionale afspraken omtrent het thema internationale werknemers c.q. ook andere 

aandeelhouders en gemeenten verantwoordelijk zijn voor het huisvesten internationale 

werknemers die werkzaam zijn in ontwikkelingsgebied Greenport Venlo; 

o Er een gedegen landschappelijke inpassing moet plaatsvinden, waarbij er voornamelijk 

aandacht moet zijn voor groenbuffer tussen het ontwikkelingsgebied en de bebouwde omgeving 

van Sevenum; 

o Duidelijkheid over de verkeersafwikkeling rondom het ontwikkelingsgebied Greenport Venlo c.q. 

Klaver 7 en de omgeving Sevenum; 

o Uitvoering van de eerdere raadsbreed aangenomen moties afkomstig van de Werkgroep 

Greenport; 
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vervolg motie 

 

 

 

Verzoekt het college: 

- Scherp te blijven op het toezicht van acquisitie op bedrijven met een economische of maatschappelijke 

binding of te verkrijgen binding met Horst aan de Maas; 

- Consistent vast te houden aan de bovengenoemde beleidslijn die geuit is in het gesprek met de 

Werkgroep Greenport; 

- Om bij de overige aandeelhouders erop aan te dringen dat synchronisatie van de beleidslijn en de 

verdere ontwikkelingen in Greenport Venlo noodzakelijk zijn om tegenmoet te komen aan het 

maatschappelijke – en politieke debat;  

- De beleidslijn synchroon moet lopen aan en met de ontwikkeling van Klaver 7; 

- Er uitvoering moet plaatsvinden / er uitzicht moet zijn op uitvoering van de beleidslijn, voordat het 

bestemmingsplan Klaver 7 voorgelegd wordt aan de gemeenteraad van Horst aan de Maas; 

- Een tijdlijn / programmering te ontwikkelen voor de nog te ontwikkelen klavers, zodat inzichtelijk wordt 

waar en wanneer welke ontwikkelingen zich voor gaan doen; 

- De Raad dan wel de Werkgroep Greenport halfjaarlijks te informeren middels een gesprek en/of RIB 

over de actuele stand van zaken in het ontwikkelgebied en de ontwikkelingen van de beleidslijn. 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Horst, 23 november 2021 

 

Aldus ingediend door: 

 

Jan Wijnen, PvdA 

Henk Weijs, CDA 

Maarten Voesten, D66+GroenLinks 

Imke Emons, BVNL 

Yvonne Douven, VVD 

Kay Thijssen, Essentie 

 

De raad voornoemd, 

 

De voorzitter,   De griffier, 


