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Om de ambities goed te verankeren in provinciaal beleid is deze POL-aanvulling opgesteld. Tevens is
aanpassing van een aantal
onderdelen van het POL2006 noodzakelijk. Deze POL-aanvulling zal als basis
voor provinciaal vooroverleg bij gemeentelijke bestammingsplannen gebruikt worden.
De Provincie ziet grote mogelijkheden voor de doorontwikkeling van de regio Noord-Limburg en beschouwt
de voorgenomen gebiedsontwikkeling Klavertje 4 als een sleutelproject. Indien noodzakelijk zal de Provincie,
vanwege het provinciale belang dat wordt toegekend aan de samenhangende doorontwikkeling van het
gebied, alle haar ter beschikking staande instrumenten inzetten teneinde de juiste voortgang en ontwikkeling
te faciliteren.

Ger Driessen
gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling / voorzitter Stuurgroep Klavartje 4

8

POL-aanvulling gebiedsontwikkeling Klavertje 4

6

v a!waAB!)! 6u!la)l~!MlUOSpa!qa6 ÔU!llnflUBB-lOd

:"dB~8SPUBI~JeM" ¡alpadsJad-lOd Mnaiu uaa UBA uaAlu~8swo ua uaUua~JapUO iaH .

:oiua/\ !!q ,,~aIWBUÁp a~I!lapaiS" suaJ5 ap UBA iaap uaa UBA uasieeldJaA ¡aH .
:pa!qa5 ~r!lapUBI ¡a~ JOOA wnIJB¡uaWnJlSU!Splalaq aIBI8U!AoJd ¡a~ UBA uassBdao¡ ¡eenbapB laH .
:wo flqJBBP lBB5 iaH

-paiaq IBBPU !AOJd a¡sBda5uBB
l!P iaw uapno~ 5u!ua~aJ ualuaawa5 ¡BP ¡pJOM 1~8eMJa/\ '5U!Aa5Ia5aJ ua -UBld alBpUiAOJd ap sua510A

ua uauu!q 5uippaqui apa05 uaa JOOA ua5Joz al 'sampa80Jd ua ua5uBiaq UBA 5UI5aM¡B '¡aiie!iiui ia~ UBA
5uiiapJOoaq uawau al 1~8B ui aOlJBBp ap UBA SISBq do wo iaop ioi ¡¡aa~ 5ullinAuBB-lOd apua551IJOOA nu ao
'~llla~BZpoou iund lBP do lOd apUaJ85!A ¡a4 UBA 5ulualzJa~ a~I!lailaapa5

uaa Si ~a!weuÁp a~riiapais suaJ5 ap ua¡inq pia451A1ppaq ap500aq ap UBA iaap uaa UBA 5u!55!1 ap a5aMuB/\

'pa!qa5 ¡a~ U! sualowpulM a¡oJ5 0 I UBp Jaaw UBA 5U!I~8pdo ap JOOA pla~~!!la50w ao .

:0000 BU OS0 JaaAa5uo 50u ua 0000 ¡Ol mn¡BU B~ 068 UBA 5aiuBB apJaasB¡a5 ao .

:(5aM w~ S UBp Jeew) aUBllJoduaaJÐ ap ueA 5alUBB ao .
:uar!JapnO~aaA aAa!SUa¡u! aJapJaaw UBA Ua¡48udo ¡a~ ¡Oi P!a~~llla50w ao .

:MnoquinlSBl5 a!¡B80Is5uI5!lsaApafoJd B~ 00 I UBp Jaaw UBA 5alUBB ao .

:83V'UBld uaa UBA uaiiaisdo ¡a~ 101 ¡~81Id uaa Ja Si uazna~ uawOUa5JOOA apua510A ap JOO/\
'(pJOOM¡UBJaA

~oo snp ua) uawoua5 S!SBq sie e8BJlSma~JOOA ia~ UBA 5u!55!1 alBqoi5 ap ipJOM 5uiiinAUBB-lOd azap ui
'uadoi UBB5 ¡BZ

ampa80Jds5u!wJOAilnlsaq alJBdB uaa 6000 UBA dooi ap U! JOOAJBBM 'aUBllJoduaaJÐ ap JOOA UBids5uISSBdui

alBI8UIAoJd ~!iiapu!aiin la~ JOOA ~OOSIB '5u!llnAUee-lOd azap ua 83V'UBld ap JOOA lJaAaldo indUi

laMoz aip 'laza5 5UB5 U! ampa80Jd 83V'i!nlsaq uaa aUBllJoduaaJÐ laapJapuo ia4 JOOA Ja si 5IP!i¡~lila5 laMlu/\
'piaisa5do 83V'ueld uaa Si 5U1llnAuBe-lOd ap JOo/\

'l'BBWa5 UapJOM ualBIS aiel8UlAOJd JOop 5uiinAuBB-lOd azap Ui aip 'pa!qa5 ia~ UBA 5Ulla~~!M¡UO ap do
alSIA ap ua uazna~ ap JOOA ¡SBAnO~ uaa leM ¡paiq JBBW '~nJpMnBlq uaa SIB piaopaq ¡aiu si ¡aH 'laza5uaa¡ln
lJO~ 'UBldJalSBV' ¡a4 Ui I~JaMa5¡!n 'dJaMlUO ~!llalW!n8 ¡iP ¡pJOM 5uiilnAuBB-lOd azap UBA 0 ~nlsp¡oo~
Ui 'piaaqiswo~aoi ¡a!lB8!pUi uaa UBA ai¡BJisnlil uaa :1' a!lJaABI)l dJaMlUO ~!iiaiwln8 ia~ UBA 5u!llialSdo ap Ui

pJaa¡lnSaJa5 ¡¡aa4 lBP ua ¡~8BJqa5ueB sal¡lqwB ap U! Sn80¡ Si L000 olpaV' 'ua~oJdsaq 5ue~uawBs a5UiIJapUO
U! ua uawo~a5 apJO ap UBe ua5ulla~~!MlUO a~!lla50w UBB pia41aaA uaa S! 8000- 9000 apouad ap ui

.,,1' a!lJaABI)l" nideJBd ap Japuo iaza5 5UB5 U! sJeplo~a~B¡S ua~~oJlaq ¡aw sa80JduBid uado

uaa S! Sua510AJa/\ 'ai¡uaJa¡aJ alSJaa uaa SIB !!qJBBP apuaip 9000 iunl UBA V allJaABl)l B¡OUalsl/\ ua3 'pua~aia5
al8ulAoJd ua ua¡uaawa5 apua5511wo uaSsn¡ V allJaABl)l JaAO 5u!JBI~JaAa!¡Ua¡ul uaa Je ¡pJOM 9000 PU!3

'p5!puo~a5uBB lpJOM 5ullinAuBB-lOd uaa :palqa5 la~ UBA S! lsuaMa5 5ullinAU!
aJapBU uaa Ja lBp UBB ¡¡aa5 9000l0d 'pla~5!A!ppaq ueA 5uiiapunq ua MnoqpuBI JOOA uapa!qa5allBJ¡Ua8U08

'oiua/\ lJoduaaJÐ :a¡w!nJ B¡ON 'uazaMa5aoi lpJOM 0100 apBuol:J .ssaulssnqu5B 'MnoqU!n¡SBI5
'Jopas a~allS!501 ap Ui ua5ulla~~IM¡uO a~JaiS :5mqwli-pJOON 0!5aJ ap Ui sal¡lqwB ua ueaapi UBB ilaJJoq laH

iaop ua 6uipiaiuev L. L

6U!P!8IUI ~

. Het veranderen van de duiding van POL-perspectiaven in het Plangebied, waaronder het

"schrappen" van de POG-zone "Gakkengraaf" en het "opnamen" van de POG-zone tussen
Kraijelheide en de Groote Molenbeak ten zuiden van de A57 an extra natuur ten oosten van de
Molenbeek ten noorden van de A57;
. Het aangeven van nieuwa projectvestigingsgebiaden voor de glastuinbouw;

. Het aangaven van het gecondenseerde zoekgebied voor de Greenportlana.

1.2 Overleg, inspraak en adviezen

Intentieovereenkomst in 2007
Op 19 januari 2007 hebben de Provincie Limburg, de Gemaentan Venlo, Helden, Sevenum en Horst aan de
Maas een intentieovereenkomst getekand. Het doel van deze ovareenkomst is tot een nadere uitwerking van
de gebiedsvisie Klavertje 4 te komen, vooral
om het begrip Werklandschap nader te definiëren. Een
toekomstbeeld tot minimaal 2030 is gewenst zodat ook keuzen voor de lange termijn gemaakt kunnen

worden.
Bestuurlijk overleg
Vanaf 2005 wordt periodiek bastuurlijk overleg gevoerd onder de paraplu van Klavertje 4 in de vorm van een
stuurgroap. Eind 2007 wordt door de stuurgroep Klavertje 4 na een aantal verdiepingssessies op
verschillende belangrijke thema's als energie, water, natuur opdracht verleend tot het opstallen van een
Masterplan voor Klavertje 4. Het Ruimtelijk Ontwerp, voorloper van het Masterplan, is door de stuurgroep
Klavertje 4 in juni 2008 op hoofdlijnen als concapt geaccepteerd.
Toelichting op de onderlinge verhouding van POL.aanvullng, Masterplan en Inpassingsplan voor de Greenportlane:
Het Masterplan Klavertje 4 / Greenport Venlo is een bestuursakkoord tussen de vier betrokken gemeenten en de
provincie, waarin de gezamenlijke voornemens zijn afgestemd en worden vastgelegd als samenwerkingskader. Het
Businessplan omvat de beschrijving van de activiteiten, de doorrekening van de businesscase en de uitwerking van de

juridische en financiële structurering. Het Ruimtelijk Ontwerp heeft een tussenrol gespeeld als "voorlopige
verbeelding" om tot goede afspraken te komen.

De POL-aanvulling is volgens de nieuwe Wro een structuurvisie. Ze vormt de wettelijke basis en het kader voor de
Provincie voor de ambities en de inzet van instrumenten gericht op de gebiedsontwikkeling van het plangebied Klavertje

4. Door de POL-aanvulling wordt de voorgenomen gebiedsontwikkeling ingebed en algestemd met flankerend beleid
gericht op de ontwikkeling van werklocaties en glastuinbouw op provinciale schaaL. Het voornoemde Ruimtelijk Ontwerp

is daarbij benut als basis voor de planMER die wettelijk vereist is voor de onderbouwing en beoordeling van de POL-

aanvulling. De wettelijke procedure vereist dat de Ontwerp Pal-aanvulling én de pianMER worden vrijgegeven voor
inspraak en voor advisering door de Commissie voor de m.e.r. Na verwerking van de ingebrachte adviezen en

zienswijzen wordt de Pal-aanvullng ter vaststelling voorgelegd aan Provinciale Staten.
De POL-aanvulling geeft aan welke ambities tot 2020 worden nagestreefd en welke rolopvatting de Provincie voor
zichzelf ziet (ondermeer t.a.v. de Greenportlane). De POL-aanvulling moet zich verantwoorden t.o.v. de bestaande Rijks
en Provinciale kaders en vereist inspraak. Daarbij gaat het om een groter gebied dan het plangebied Klavertje 4
(bijvoorbeeld de consequenties voor bedrijventerreinen en glastuinbouwgebieden elders in Limburg). Dat betekent dat
een veel bredere groep van actoren en participanten daarbij betrokken zijn dan het Masterplan. De discussie van het
Masterplan met de daarbij betrokken overheden richt zich louter op de organisatie en organisatievorm van de

gebiedsontwikkeling.
De POL-aanvulling, het ProvinciaalinpassingsPlan (PiP) voor de Greenportlane en de diverse bestemmingsplannen
vormen de kaders waarmee de beooode oebiedsontwikkelinoen publiekrechteliik (olanolooisch en iuridisch) mooeliik
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worden gemaakt. Allen worden via inspraak- en vaststellingsprocedures nadrukkelijk ter discussie gesteld. Een ieder kan
daarover zienswijzen inbrengen. Uiteindelijk besluit de gemeenteraad (c.q. de Staten). En alleen voor
bestemmingsplannen of PIP's is beroep mogelijk bij de Raad van State.

Het Masterplan voegt zich naar de beschikbare planologische ruimte maar kan ook de basis zijn voor het aanpassen van

al de voornoemde planoloqische kaders.

Parallel daaraan is de planontwikkeling voor da POL-aanvulling op 19 juni 2008 in da Provinciale Commissie
Omgevingsvraagstukken (PCOL) gesondeerd. In de PCOL zijn o.a. de Ministeries, LLTB en Waterschappen
vertegenwoordigd. Het advies van de PCOL is in dit ontwerpplan verwerkt.
Het voor-ontwerp-plan is op 31 oktober 2008 in de Statencommissie Fysieke Domein besproken.
Gepleegde onderzoeken
Bij de ontwikkeling moet rekening worden gehouden met aanwezige natuurwaarden, archeologische
waardan, verkeer, geluid, externe veiligheid en lucht- en bodemverontreiniging. Er dient ook aandacht te
worden gaschonken aan de duurzaamheidsaspecten. De volgende onderzoeken zijn uitgevoerd:

. PIanMER Gebiedsontwikkeling Klavertje 4;
. BesluitMER Greenportlane;
. Ecologisch Veldonderzoek Greenportlane; eindrapportage;

. Marktvarkenning Greanport Venlo;
. Aanvulling marktverkenning 'Spel zonder Grenzen';

. Marktverkenning Glastuinbouw 2007-2015;

. Bureauonderzoek Archeologie.

De conclusie van deze onderzoeken in samenhang is, dat niet van zodanige negatieve gevolgen voor de
natuur en het leefmilieu sprake is dat de gebiedsontwikkaling geen doorgang kan vindan. Het pianMER is
ean aparte bijlage bij deze POL-aanvulling. De overige onderzoeken zijn in een separaat bijlagenboek

opgenomen.
MER-plicht
Op 12 december 2007 heeft kennisgeving van de voorgenomen planontwikkeling en pianMER
plaatsgevonden. Op basis van de gevraagde zienswijzen en advies van de Commissie voor de m.e.r. is d.d.
25 maart 2008 de Nota Reikwijdte en Detailniveau vastgesteld en is gestart met de opstelling van het
onderdeel uit van
pianMER. Het pianMER is een aparte bijlaga bij de POL-aanvulling en maakt integraal
deze POL-aanvulling.
In deze POL-aanvulling bestaat grote samenhang met de Greenportlane. Op 12 december 2007 heeft
kennisgeving van de tervisielegging van de startnotitia voor het TracéNotaMER (hierna besluitMER) voor de
Greenportlane plaatsgevonden. Op basis van de gevraagde zienswijzen en advies van de Commissie voor
de m.e.1. zijn d.d. 25 maart 2008 door GS de richtlijnen vastgesteld en is gestart met de opstelling van het
besluitMER. Het besluitMER is afgestemd op de pianMER.

Natuur/oets
De feitelijke gebiedsontwikkeling houdt rekening met de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en is buiten da
Natura 2000 gebieden gelegen. Uit het ecologisch ondarzoek is naar voren gekomen dat de voorgenomen
ontwikkelingen ter plaatse geen onaanvaardbare negatieve gevolgen voor de flora en fauna hebben. Door
tijdige mitigatie en compensatie kan per saldo gewerkt worden aan een verbetering van omstandigheden
voor flora en fauna, zowel in omvang als in robuustheid. Bij consequente uitvoering van de
gebiedsontwikkeling wordt een verbetering van de natuurkwaliteit verwacht.

POL-aanvulling gebiedsonlwikkeling Klavertje 4
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Watertoets

i
I

Op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening, zijn wij verplicht in de toelichting van een
structuurvisie (i.c. een POL-aanvulling) aen beschrijving op te nemen van de wijze waarop rekening is
gehouden met de gevolgen van het plan voor de waterhuishouding.
Middels een mail van 15 oktober 2008 is door Waterschap Peel en Maasvallei een pré-wateradvies
afgegeven (zie bijlage 5 in het bijlagenboek).

I

Deze POL-aanvulling heeft verder geen directe gevolgen voor de waterhuishouding. Voorliggende POLaanvulling heeft geen directe consequenties voor het waterhuishoudkundig beheer van da betreffende
perspectieven (geen concrete uitvoering). Geoordeeld is daarom dat een verdergaande Watertoets hier niet
aan de orde is. Verwezen wordt tevens naar de Watertoets, welke in het kader van de gemeentelijke (enlof
provinciale) procedure(s) en het provinciale inpassingsplan Greenportlane plaats zal vinden. Alsdan zal
namelijk onder andere de verlegging van de Gekkengraaf formeel aan de orde zijn.

1.3 Status
De POL-aanvulling heaft de status van een op zichzelf staande structuurvisie (conform Wro). Het maakt
onderdeel uit van het Provinciaal planstelsel, met daarbinnen POL2006 als het Plan op hoofdlijnen. Da
vaststelling van de POL-aanvulling (structuurvisie volgens de Wro) is een bevoegdheid van Provinciale

Staten.
Het plan bevat specifieke beleidsregels, regelt de partiële herziening van P0l2006 in de vorm van een
aanpassing van de grens stedelijke dynamiek, en verandering van POL-perspectieven. Tevens bevat het een
specifieka provinciale visie op en voornemens met betrekking tot de concrete ontwikkeling van het gebied
Klavertje 4.

1.4 Procedure
Nog te volgen procedurele stappen:
. Inspraakperiode en adviezen bij ontwerp-POL (20 november '08 - 2 januari '09)
. Informatie en inspraakavond (11 december '08)

. Ontwerp POL-aanvulling in PCOL (dacember '08)

. Verwerken van zienswijzen (januari Ifebruari '09)
. Toetsingsadvies van de Commissie voor de m.e.r. met betrekking tot hat pianMER (februari '09)
. Nota Zienswijzen in GS (februari '09)

. Ontwerp POL-aanvulling in SCFD (maart 'Og)
. Besluitvorming door PS (april '09)
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2 De voorgenomen
gebiedsontwikkeling Klavertje 4
2.1 Inleiding
Vier gemeenten (Venlo, Horst aan de Maas, Sevanum en Maasbree), het Rijk via het Gemeenschappelijk
ontwikkelingsbedrijf (GOB), FreshPark Venlo, Vanlo GreenPark en de Provincie Limburg werkan, in een
samenwerkingsverband Klavertje 4, aan de fysieke ontwikkeling van Klavertje 4 binnen het economisch
perspectief Greenport Venlo, gericht op het realiseren van een programma van voorzieningen. Het gaat
daarbij om de volgende voorzieningen/functies op hoofdlijnen (niet limitatief):
. (Vers-)Iogistiek, maakindustria, be- en verwerkingsindustria, bijpassende midden- en kleinbedrijven

aansluitend op de bastaande kracht van de regio in agri, nutrition, food, fresh and logistics;
. Dienstverlaning an kennisdoorwarking; meda op basis van de doorontwikkeling van de Floriade;

. Agribusiness;

als gevolg van de schaalvergroting en concentratie van de primaire productie in
Greenport Venlo;

. Glastuinbouw

. Intensieve Veehouderij (IV) met een mogelijkheid voor warmte- en energieleveranties aan

glastuinbouw;
. Greenportlane als een gebiedsontsluitingsweg om de huidige en toekomstige vraag voor mobiliteit te
kunnen opvangan en af te werkan naar het hoofdwegen

net;

. Cultuurlandschap langs de Groote Molenbeek en rondom Zaarderheiken die met een aantal
woongebieden een eigen sfeer hebben gecombineerd met vollegronds landbouw

en wonen;

. Natuur en groen door versterking van de EHS langs de Groote Molenbeek en hat

natuurontwikkelingsplan Venlo West en verbinding van deze twee belangrijke assen. Daarbinnen een
groene inbedding van functieverandering met een eigen kwalitait;
. Wonen blijft mogelijk in het gebied maar als afgeleide functie van hat gebruik. Vanwege de vraag
naar bedrijvigheid is in bijzondere gevallen ook de huisvesting van arbaidsmigranten centraal te

organiseren;
. Windmolens als duurzame energiebron (in combinatie met overige duurzame energiebronnen) voor
de gebiedsontwikkeling;
. Verder is ruimte gereserveerd voor een mogelijke railterminal (in samenhang met een functie als

spooremplacement/rangeermogelijkheid) en een mogelijkheid voor een publiekstrekker (of

meerdere).
Voor dit ruimtelijke programma van voorzieningen is een samenhangende uitwerking gemaakt in de vorm van
een Ruimtelijk Ontwerp. Dit Ruimtelijk Ontwerp is aen voorbeeld uitwerking, dat een referentie is voor de
pianMER, en integraal
onderdeel uitmaakt van het Masterplan en hat Businessplan Klavertje 4. Dat laatste
dient zorg te dragen voor de financiële en organisatorische kaders voor de daadwerkelijke ontwikkeling en
raalisatie van het gebied Klavertje 4. In dat Masterplan en Businessplan Klavertje 4 wordt een Overheids-NV

voorgesteld.
2.2 Ruimtelijk Ontwerp

De regio Venlo is één van de Greenports uit de Nota Ruimte. De regio is strategisch gelegen tussen twee
grote afzetgebieden met veel consumenten: de Randstad en het Ruhrgebied en verder achterland.

POL-aanvulling gebiedsontwikkeling Klavertje 4
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Daarnaast is een landschappelijk casco gedefinieerd bestaande uit de staanders en sporten van het
'Ledderconcept voor natuur en landschap. Dit concept baseert zich op de sterke acologische structuren in de
directa omgeving en binnen de gebiedsontwikkeling; de Groote Molenbeek en het natuurontwikkelingsplan
Venlo West. Tussen deze grotendeels parallel
lopende structuren zijn robuuste ecologische varbindingen
gedacht die als een stevig natuur- en landschapsnetwerk bestaande natuurkwaliteiten versterken en nieuwe
kwaliteit toevoegen (zie ingevoegd gewenst groenbeeld uit het Masterplan als aanzet).
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Temidden daarvan bevindt zich het werklandschap van Klavertje 4. Dit werklandschap bestaat grotendeels
uit landschappelijk ingepaste bedrijvigheid. Aan de flank van de Groote Molenbeek en aan de rand van het
werklandschap, bevindt zich het cultuurlandschap met verspraida natuuiwaarden dat een buffer vormt tussen
de beek en het werklandschap.
Op basis van autonome verkeerstoename en toekomstige groei door nieuwe functies is een aanvullende
ontsluiting noodzakelijk; de Greenportlane. Het exacte tracé van de Greenportlane is nog niet bepaald en
loopt. Vanuit het Ruimtelijk Ontwerp is er de
wordt afgewogen in een m.e.r.-procedure die momenteel
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voorkeur voor de tracévariant die centraal is gelegen binnen de meest verkeersintensieve functies in het
gebied om derhalve optimaal deze functies te kunnen ontsluiten.
Daze variant biedt de meeste ontwikkelingsruimte aan weerszijden van de Greenportlane zonder het
karakteristieke lint, de Sevenumseweg, onherstelbare schade toe te brengen.
Langs de spoorlijn Venlo-Eindhoven is een zone gereserveerd waar een railterminal (mat de mogelijkheid tot
een dubbelfunctie als spooremplacementlrangeerterrein) kan worden gerealiseerd. Deza railterminal is
destijds al eerdar in de Streekplanaanvulling TPN opgenomen. Daar waar de Greenportlane het spoor kruist
is het mogelijk een station te realiseren. De bereikbare locatie die daar in potentie ligt, is naast Venlo
GreenPark een goede landingsplaats voor publiekstrekkende functies van regionale schaaL. Dit verstarkt het
aanbod aan functies en de regionale woonkwaliteit en de ruimtelijke kwaliteit van Klavertje 4 in termen van
diversiteit en kan bijdragen aan een beter openbaar vervoer naar en in het gebied. Nadere marktstudie zal
moeten uitwijzen wat de beste locatie en programmaopties zijn en of een dergelijke functie een meerwaarde
heeft voor de gebiedsontwikkeling en aanvullend is op bestaande functies in de regio.

Een wenkend perspectief
De totstandkoming van het werklandschap Klavertje 4 behelst een ambitieus proces. C2C op de schaal van
gebiedsontwikkeling vraagt om extra creativiteit.

Het casco van het Ruimtelijk Ontwerp concentreert zich vooral op 'decente' ruimtelijke ordening waarbij er
geen ruimte wordt vermorst, aanwezige waarden worden gerespecteerd en waarbij functies zo veel mogelijk
op logische, geschikta plakken worden gepositioneerd: arbeidsintensieve functies dicht bij OV,
verkeersintensieve functies dicht bij de ontsluitingsstructuur, etc.
Een C2C werklandschap vraagt echter om meer. Een wenkend C2C perspectief stelt enkele duidelijke
uitgangspunten waaraan het Ruimtelijk Ontwerp en de ruimtalijka uitvoering moeten voldoen. Zie schema

hieronder.
Uitgangspunten voor het wenkend perspectief:
. Ruimtelijk casco: infrastructuur en landschap zijn de ruimtelijke dragers die bereikbaarheid en leefbaarheid

voor de langere termijn waarborgen en tegelijkertijd voldoende flexibiliteit bieden voor de (marktgestuurde)
invulling. Ruimte bieden voor ondernemen.
. Minimaliseren van het aantal benodigde verkeersbewegingen. Optimale afstemming tussen de verschillende

schakels in de agroketen worden ruimtelijk gefaciliteerd. Hoofdinfrastructuur nabij verkeersjntensieve

functies.
. Klavertje 4 gebied is maximaal zelfvoorzienend ten aanzien van energie en water. Facilteren van

samenwerking op het gebied van energie. en watervoorziening en bij de verwerking van reststoffen en

afvalwater.
. Sense of pi

ace: het creëren van een aantrekkelijke omgeving (groen én stedelijk) om in te werken en te

recreëren. Kansen benutten voor ruimtelijke kwaliteit ten behoeve van onderscheidend vermogen en

identiteit Klavertje 4.

. Intensief ruimtegebruik en maximaal gebruik van collectieve faciliteiten.
. Verbinding van het werklandschap met bestaande ecologische systemen (o.a. EHS). Het vergroten van de

habitat voor flora en fauna en mens.
. Klavertje 4 in groter verband: belendende gebieden en gebiedsoverstijgende systemen betrekken in het

ontwerp. Andersom programmatische betekenis van Klavertje 4 relateren aan omgeving.
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3 Plandeel Gebiedsontwikkeling

Klavertje 4 (Greenport Venlo)
3.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt achtereenvolgens ingegaan op de voorziene ontwikkelingen binnen Klavertje 4. In
paragraaf 3.2 toont een afweging op hoofdlijnen, o.a. op basis van het pianMER, aan dat aanvulling en
aanpassing van het POL2006 gewenst is. Dit leidt tot beleidsuitspraken in paragraaf 3.3 welka thema-gewijs

worden onderbouwd en uitgewerkt in paragraaf 3.4. De eindafweging is in paragraaf 3.5 opgenomen.

3.2 Context
Ontwikkelingen in Klavertje 4
De gebiedsontwikkeling Klavertje 4 is een nadere uitwerking zoals aangekondigd in het Provinciaal
Omgevingsplan Limburg (POL2006). Het economisch perspectief Greenport Venlo richt zich op een groter en
grensoverschrijdend gebied waarbinnen sterke actoren en potenties aanwezig zijn op het gebied van
glastuinbouw, agrologistiek en agribusiness. Met de werklocaties Tradeport-West, Tradeport Noord,
FreshPark Venlo, WTC te Venlo en het haven
complex Venlo met een Bargeterminal, de in ontwikkeling
zijnde glastuinbouwgebieden Californië en Siberië, alsmede de aanwezige infrastructuur (A73, A67,
spoorlijnen en geplanda railterminal) zijn er zeer goede aanknopingspunten aanwezig voor een verdere
doorontwikkeling. Daarbij wordt aangehaakt op de nabijheid van (en sarnenwerkingsarrangementen met) de
Brainport Eindhoven, de Wageningen University and Research Center, Universiteit Maastricht, oostelijk
Noord-Brabant en de Agrobusinessregion Niederrhein.

De beoogde gebiedsontwikkeling Klavertje 4 in het hart van Greanport Venlo omvat een gebied van circa
5.100 ha, tussen A73 en A67 nabij knooppunt Zaarderheiken en deels gelegen binnen de stads
regio Venlo.
De beoogde gebiedsontwikkeling nadert zijn afronding in 2040. Naast ca. 1.300 ha aan reeds geplande
ontwikkelingen wordt nog eens 1.300 ha aan nieuwe (en deels heroverwogen geplande) ontwikkelingan aan
de orde gesteld. De belangrijkste verandaringen betreffan de toevoeging (in netto hectaren) van:
. ca 260 - 440 ha nieuw
areaal voor glastuinbouw; .
. ca 100 - 280 ha niauwe ruimte voor (vers-)logistiek en andere bedrijvigheid;
. ca. 60 ha agribussinass;
. ca. 50 ha voor de aanleg van de Greenportlane;

. daarnaast ca. 390 ha natuur/landschap tot 2020 en ongeveer 250 ha na 2020;
. de realisatie van ongeveer 250 ha landschappelijk groen binnen de werklocaties.

Daar tegenover staat het "verplaatsen en combineren" van de Provinciala Ontwikkelingszone Groen (POG)
langs de Gekkengraaf en het verminderen van het landbouwareaal voor grondgebonden landbouw.

In verband met een goede inbedding in het vigerende beleid met betrekking tot o.a. de ontwikkeling van

werklocaties, het bundelingsbeleid voor wonen, werken en infrastructuur, én het vigarende contourenbeleid
(VORm), is een specifieke POL-aanvulling gewenst. Deze POL-aanvulling richt zich op de termijn tot 2020
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en de 'te verwachten generieke' vraag naar ruimte voor glastuinbouw meegenomen. Daarbij zijn Siberië 1 tot
en met 4, Californië, Tradeport West, FreshPark Venlo en Venlo GreenPark met park Zaarderheikan de
onderlegger. Deze autonome ontwikkelingen betekenen een functiewijziging van een beperkt deel van hat
gebied. In verhouding betreft de autonome ontwikkeling een additioneel ruimtebeslag van ongeveer 1.300 ha
in een gebied van circa 5.100 ha waarvan al circa 2.400 ha als natuur en stedelijke functie is aangewezen of
bestaat. Met betrekking tot resterende ruimte binnen het totale gebied (ongeveer 1.300ha) is in het pianMER,
voor een beoordeling van de mogelijkheden in het Ruimtelijk Ontwerp, gewerkt met een set aan dankbare
combinaties van functies in ean bepaald deelgebied binnen Klavertje 4. Het betreft vooralsnog de volgende
functiemixen:
1. Publiekstrekker/Leisure;

2. Glastuinbouw met bedrijven uit da keten:
3. Glastuinbouw/Logistiek;

4. IV/Glastuinbouw/energie;

5. Venlo GreenPark/campus/kantoren/diensten;
6. Logistiek/industrie/food and fresh/veiling;

7. Agribusiness (Ioonwerkbedrijvan, potgrond, champignons etc.).
Dit in samenhang tot overige functies als wonen etc. en de (autonome) ontwikkeling voor natuur en

landschap.
Hoofdlijnen van de conclusies en aanbevelingen van de pianMER op basis van deze benadering zijn:
. Door de integrale visie op de gebiedsontwikkeling en het concentreren van natuur en

landschappelijke inpassing aan de randen van het gebied an de deelgebieden is sprake van een
positief landschappelijk effect en effect voor natuur met name door uitbreiding van leefgebied voor
soorten en mogelijkhaden voor uitwisseling.
. Cultuurhistorische en archeologische waarden zijn beperkt aanwezig en enkel sturend in da keuze

tussen varschillende dealgebieden voor functiemixen. Ook water is niet onderscheidend omdat in
principe gestreefd wordt naar zelfvoorzienendheid van de deelgebieden voor zowel waterkwantiteit

als -kwaliteit.

. Met name de aspecten verkeer, geluid, licht, externe veiligheid en duurzaamheid an energie sturen
de keuzen voor de meest optimale ligging van de functiemixen in deelgebieden; gebasaerd op
aanwezige gavoelige functies (natuur, wonen in het buitengebied, stilte, buffering, behoud
cultuurhistorie) en omgekeerd redeneren. Onder omgekeerd redeneren wordt verstaan dat aan de

dan functies en karakteristieken van de ligging van het
deelgebied (ontsluiting etc) wordt benaderd welke functiemix het beste aansluit.
hand van da aanwezige gevoelige en te be

hou

. Globaal betekent dat dat functiemixen met een hoge verkeersaantrekkende werking beter dicht op

bestaande an nieuwe infrastructuur kunnen worden gelegd, terwijl grootschalige agrarische
ontwikkelingan aerder op andere locaties een plek kunnen krijgen. Daarbij zijn gradaties van
behoefte aan ontsluiting, energie en productie van geluid en licht gebruikt voor een
voorkeursverdeling over deelgebieden.
Op basis van het pianMER is te concluderen dat de POL-aanvulling zoals hier wordt beoogd naar
verschillende deelgebieden en thema's beter scoort dan de autonome ontwikkeling (zie ook hoofdstuk 6 van
het pianMER).
Aanbevelingen en conclusies worden waar mogelijk in paragraaf 3.4 per thema nader uitgewerkt. Deze
worden ook meeganomen in hat Masterplan.
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onderdeel van een herstructureringsopgave van verspreid gelegen glastuinbouw kan tevens sprake zijn van
nieuwvestiging/verplaatsing van een glastuinbouwbedrijf.
Voor de verspreid liggende glastuinbouwbedrijven blijft het bestaande "reslriclieve" beleid uitgangspunt.
Doorontwikkeling boven de geldende referentiemaat gaat gepaard met bijdragen aan de sanering van
elders, Hiertoe wordt een regeling opgenomen binnen het eveneens als POL-aanvulling in
glastuinbouw
voorbereiding zijnde Kwaliteitsmenu Limburg,
De ecologische structuur ter plaatse van de gebiedsontwikkeling Klavertje 4 wordt aangepast en versterkt
door middel van enerzijds het combineren en verbreden van de Provinciale Groenzone (POG-zone) meI de
verplaatsing van de POG langs de Gekkengraaf, en anderzijds het aanwijzen en realiseren van een nieuwe
POG-zone tussen Kraijelheide en Groote Molenbeek grenzend aan de Projectvestigingslocatie(s) Siberië,
alsook voor het verbreden en realiseren van de POG-zone langs de Groote Molenbeek ten noorden van de
A67 en de inspanning om tussen Zaarderheiken en de oostzijde van de A73 een ecologische verbinding te
realiseren, Een belangrijke gebiedsopgave ligt daar bij de realisatie van een voldoende verbinding ter hoogte
van camping Breebronne vanwege de zeer smalle ruimte voor natuur binnen de projectvestiging Siberië,
Tot 2020 zal als onderdeel van de gebiedsontwikkeling Klavertje 4 een inspanning worden gedaan om
versneld ongeveer 200 ha EHS te realiseren naast 390 ha nieuwe natuur in de POG-zones, Na 2020 zijn nog
eens ongeveer 250 ha nieuwe natuur in de gebiedsontwikkeling voorzien, Daarnaast krijgen mitigerende
maatregelen (als ecoducten) over A73 en Greenportlane aandacht.
Hiermee wordt voldaan aan de vereiste natuurcompensatie én de tegenpresiatie op grond van het
Contourenbeleid Limburg vanwege de voorgestane gebiedsontwikkeling tot 2020 en de beoogde
doorontwikkeling na 2020,

Daarnaast wordt binnen het gebied Klavertje 4 vorm gegeven aan een C2C-structuur bestaande uit een
raamwerk, met daarin landschapsgroen, waterberging/-zuivering, recreatieve infrastructuur, en "stedelijke
cellen", Dit raamwerk zal meer dan 250 ha gaan omvatten,

Bij de aanleg van de energie-infrastructuur worden locatiegebonden eisen gesteld die de lokale opwekking
en uitwisseling van energie tussen de verschillende functies bevorderen,
Deze ontwikkeling binnen en buiten de grens sledelijke dynamiek wordt ondersteund door toepassing van
duurzame energieopwekking en de aanleg van een eigen energienetwerk, grotendeels gekoppeld aan
bestaande en nieuw te realiseren regionale infrastructuur, Windmolens, van behoorlijke omvang, worden in
een lijn opstelling langs de spoorlijn Venlo-Eindhoven beoogd, waarbij biomassacentrales aanvullend energie
aan het lokale energienetwerk toevoegen, Zonneenergie in combinatie met glastuinbouw wordt ingezet. In de
mix van energieopwekking worden ook geolhermie, WKO's en WKK's evenals toekomstige technologieën

benut.
Hel voorgaande betekent dat het POL2006 op een aantal punten moet worden aangepast (zie hoofdstuk 4),

3.4 Onderbouwing en overwegingen bij de beleidsuitspraken,
3.4.1. Bedrijventerreinstrategie

In de regio Greenport plus (gemeenten Arcen-Velden, Beesel, Helden, Horst aan de Maas, Maasbree,
Meerlo-Wanssum, Meijel, Sevenum Venlo en Venray) zijn 53 bedrijvenlerreinen gelegen met een totaal
oppervlakte van ca, 2,060 ha, 22 Bedrijventerreinen dienen te worden geherstructureerd; er is op de
terreinen echter zeer weinig vrije ruimte daarvoor beschikbaar, Daarnaast is anno 1-1-2008 nog voor
ongeveer 186 ha aan restcapaciteit aanwezig, De afgelopen jaren is gemiddeld ca, 36 ha per jaar aan
terreinen uitgegeven, waarbij het overgrote deel is ingevuld met lokale en regionale groei van bedrijven,
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Venlo GreenPark Venlo. Te zijnertijd zal bij herstructurering het uniaka inrichtingsconcept ook op bestaande
terreinen gedeeltelijk kunnen worden toegepast.
Met toepassing van de SER-ladder zijn er binnen de gewenste termijn geen direct beschikbare alternatieve

locaties aanwezig.
De optie van herstructurering levert op korte termijn geen vrijkomende locatie op van de gevraagde omvang.
Aangezien het gaat om een nieuw concept voor een werklandschap biedt ook stap 2 van da SER-ladder voor
bestaande bedrijventerreinen vooralsnog geen soelaas.
Daarmee is stap 3 van de SER-ladder aan de orde. Daarbij is de C2C-filosofie voor invulling van
uitbreidingsruimte gericht op meervoudig ruimtegebruik en kan door regionale concentratie van nieuwe
bedrijvigheid hier optimaal op ingespeeld worden. Ook borgt de uitwerking van de C2C-filosofie een
duurzame en structurale instandhouding van de werklocatie en moet daarmee, ondersteund door
parkmanagement, (functionele) veroudering voorkomen. Op termijn kan ook op bestaande bedrijventerreinen
dit principe worden toegepast.

,I

Anderzijds (b)lijken de ter plaatse aanwezige kwaliteiten en waarden niet zo bepalend te zijn dat de
ontwikkeling als bedrijfslocaties als onacceptabel dient te worden beoordeeld. Wel zal zorg gedragen moeten
worden voor een goede ruimtelijke inpassing en kwaliteit.
Om dit nog wat nadrukkelijker inhoud te kunnen geven is de EHS en POG aangepast en robuuster gemaakt,
waardoor een meer klimaatproof groene structuur tussen Noord en Midden Limburg tot ontwikkeling kan
komen. Bij de inrichting van de clusters voor bedrijvigheid zijn spelregels aan te geven die een groene
inpassing en landschappelijke kwaliteit stimuleren. Parkmanagernent zal hierin een centrale rol spalen.

Agribusiness
Binnen de regio Venlo is een duidelijke vraag naar ruimte voor agribusiness los van de vraag naar
bedrijventerrein. Deze vraag baseert zich ook op een behoorlijk aantal reeds bestaande
agribusinessbedrijven. Deze bedrijven zijn voornamelijk geconcentreard in een strip tussen de A73 en de
Horsterwag. Voor alle duidelijkheid wordt onder agribusiness verstaan agrarische, bedrijfsmatige activiteiten
die hoofdzakelijk primaire productie gerelateerd zijn. Uitgezonderd hiervan is glastuinbouw, dit valt in de
gebiedsontwikkeling Greenport Venlo niet onder agribusiness. Het zijn veelal bedrijven die zich op dit
moment wat betreft doelgroep, omvang en prijsstelling niet kunnen vestigen op de reguliere
bedrijventerreinen. Te denken valt aan loonwerkers, composteringsbedrijven, et cetera. Deze direct aan
primaire productie gerelateerde bedrijvigheid krijgt ruimte in het gebied buiten de grens 'stedelijke dynamiek'.
Er zijn op dit moment twea locaties waar prioriteit wordt gegeven aan agribusiness, te weten aansluitend aan
de bestaande bedrijvigheid tussen Horsterweg en A73 en tussen de Eindhovenseweg en de glastuinbouw
van Siberië. Ook voor deze terreinen, deels aangegeven met een zoekgebied agribusinass, geldt dat een
hoogwaardige uitstraling en landschappelijke inpassing uitgangspunt is en dat waar mogelijk synergie met de
naastliggende glastuinbouw wordt gezocht.

3.4.2. Mobiliteit
Er wordt naar gestreefd dat Klavertje 4 zich ontwikkalt tot een modern en attractief werklandschap dat een
voorbeeldkarakter zal kennen door:
. een goede en robuuste bereikbaarheid over weg, water en spoor;

. duurzaam veilige verkeersafwikkeling; dit geldt met name voor het transport van gevaarlijke stoffen
of uitzonderlijk vervoer;
. het stimuleren van milieuvriendelijke vervoer- en transportwijzen;

. de leefbaarheid van omliggende kernen.

POL-aanvulling gebiedsontwikkeling Klavertje 4
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Naast een centrale oplossing voor openbaar vervoer wordt meer en meer gemikt op
bedrijfsvervoerssystemen. Badrijven zetten zelf een vervoerssysteem op dat door en voor medewerkers
wordt uitgevoerd. Daardoor is het aandeel personenvervoer sterk terug te dringen.

1
;

De bereikbaarheid van Greenport Venlo met de fiets kan worden ingebed in de huidige utilitaire
fietsroutenetwerken waarbij opgelet dient te worden dat fietsers naar mogelijkheid niet in conflict komen met
de afwikkeling van het vrachtverkeer over weg.

I

3.4.3. Glastuinbouw
i

I

Voor de glastuinbouw is in POL2006 het driesporenbeleid opnieuw vastgelegd, dat wil zeggen kort
samengevat: het zorgen voor goede nieuwvestigingsmogelijkheden door het ontwikkelen van
projectvestigingslocaties, goede mogelijkheden voor doorontwikkeling van (bestaande) bedrijven in de
concentratiegebieden glastuinbouw
en slechts zeer beparkte uitbreidingsmogelijkheden voor de daarbuiten
gelegen solitaire bedrijven. Wij blijven vasthouden aan deze werklijn, gericht op een verdere concentratie en
herstructurering van de glastuinbouw.
Door alle gemeenten binnen Noord- en Midden-Limburg worden de concentratiegebieden glastuinbouw
nader begrensd. De concentratiegebieden worden, rekening houdend met andere functies, zo optimaal
mogelijk begrensd voor de aanwezige glastuinbouw. Bepaalde gebieden waar bijvoorbeeld geen economisch
verantwoorde doorgroei van bedrijven mogelijk is of gebieden met gevoelige functies worden uitgasloten. De
referentiemaat voor concentratiegebieden is komen te varvallan. In concentratiegebieden glastuinbouw is in
beperkte sprake van de mogelijkheid tot nieuwvestiging van glastuinbouw. Het gaat dan om verplaatsers van
buiten concentratiegebieden; in casu kleinschalige tuinders vanuit de directe omgeving.
Elders in de regio is een lokaal initiatief voor een projectvestiging 'de Kievit' in Helden bekend. Doordat in
combinatie met het initiatief van de projectvestiging voor de Kievit de overige concentratiegebieden in deze
regio strakker worden begrensd is per saldo spraka van ongeveer een gelijkblijvend areaal voor

glastuinbouw.
Bij de locatiekeuze voor nieuwe projectvestigingsgebieden heeft het projectgebied van Klavertje 4
nadrukkelijk de voorkeur vanwege de directe ontsluiting op het rijkswegennet, de bereikbaarheid van het
achterland in meerdere windrichtingen, de aanwezigheid van een groot deel van da keten en niet in de
laatste plaats FreshPark Venlo (energetische voordelen). Bij de aanwijzing van projectvestigingsgebieden
wordt er overigens vanuit gegaan dat binnenplans compensatie plaatsvindt.
Uit een marktverkenning van de ruimtebehoefte voor de glastuinbouw (Arvalis, 2008) blijkt, dat er een
aanvullende vraag naar ontwikkelingsruimte is van meer dan 400 hectare ten behoeve van overwegend
grootschalige glastuinbouw (bedrijven groter of gelijk aan 5 ha) tot 2015.
Kijkend naar de regionale ontwikkelingan in hat areaal glastuinbouw in de afgelopen 10 jaar, blijkt dat de
glastuinbouwsector in Noord-Limburg gestaag is doorgegroeid met circa 15 hectare per jaar. Er begint druk
te komen op de beperkte ruimte in de concentratiegebieden. Op basis van het Bouwkavel Op Maat+
instrument groeit het areaal verspreid liggende glastuinbouw nog enigszins door.
Vanuit elders in Nederland, en specifiek Brabant, zijn de afgelopen 10 jaar geen grote verhuisbewegingen
bekend. De glastuinbouw in Duitsland en Brabant ontwikkelt zich autonoom en relatief honkvast. Op basis
van het voorgaande kan geconstateerd worden dat de regionale vraag naar glastuinbouw geen effect zal
hebben op Noord-Brabant (met name de 3 glastuinbouwgemeenten Asten, Someren en Deurne) en
Duitsland.

De gebiedsontwikkeling Klavertje 4 betekent het creëren van extra ruimte voor glastuinbouw in de vorm van
projectvestigingslocaties. Daarnaast worden in het werklandschap combinaties voorzien van glastuinbouw
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met intensieve veehouderij en overige agribusiness. Binnen de te creëren ruimte voor glastuinbouw zullen
ook bedrijven uit de keten een plek kunnen krijgen. Vraag en aanbod van vestigingsruimte voor glastuinbouw
via de gebiedsontwikkeling Klavertje 4 zijn goed met elkaar in overeenstemming (in ieder geval tot 2015). Op
basis van periodieke monitoring van vraag en aanbod wordt beoordeeld of de aangewezen ruimte volstaat.
Op basis van de ontwikkelingskansen voor gebiedsontwikkeling an de doorontwikkeling van glastuinbouw
naar een tweede fase van bedrijvigheid is als eerste prioriteit in ontwikkelingsruimte van nieuwe glastuinbouw
het gebied gezien in directe aansluiting op de Greanportlane en Tradaport West. Ook omdat hier vanuit
intensieve veehouderij wensen zijn om voor een aantal bedrijven ruimte te vinden. In de lijn met de
energetische koppeling van intensieve veehouderij en glastuinbouw bij Siberië 111 en iV is een dergelijke
combinatie hier ook gewenst. Voorwaarde voor deze ontwikkeling is dat die langs ean nieuwe vorm van
grond
uitgifte plaatsvindt zodat die ook later eenvoudig kan transformeren naar andere functies.

Op termijn kan een deel van dit areaal binnen de randvoorwaarden van een overkoepelend C2C concept
transformaren naar andare vormen van bedrijvigheid, met in achtneming van het ontwikkelde casco van
groene gebieden met water, landschappelijke beplantingen en recreatieve routestructuren. Daarbij wordt
uitgegaan van deze wisselwerking tussen da ontwikkeling van extra ruimte voor glastuinbouw

en op langere

termijn de transformatie naar ook andere vormen van bedrijvigheid.

Klavertje 4 draagt bij aan de beoogde concentratie van glastuinbouw. Tegelijkertijd vraagt dit een nog
sterkere nadruk op het beperken van de groei van hat areaal glastuinbouw buitan de
projectvestigingsgebieden en concentratiegebieden. Daartoe wordt ondermaer ingezet op het ontwikkelen en
toepassen van een instrumentarium waarbij uitbreidingen van bestaande glastuinbouwbedrijven buiten de
projectvestigingsgebieden en concentratiegebieden galegen en buiten bepaalde referentiemaat moeten

elders. Dit zal nader vorm krijgen. Verder wordt naast de
herbegrenzing van concentratiegebieden glastuinbouw, de ontwikkeling van mogelijkheden op papier in
bestemmingsplannan zoveel als mogelijk beperkt.

bijdragen aan de sanering van glastuinbouw

3.4.4. Intensieve veehouderij

In het Reconstructieplan (2004) is het belang aangegeven dat wordt gehecht aan de intensieve veehouderij.
Daarin zijn als onderdeel van de wettelijk voorgeschreven concretisering van de zonering intensieve
veehouderij ook de landbouwontwikkelingsgebieden (LOG's) ruimtelijk geduid. Deze LOG's zijn bedoeld als
de zoekgebieden, waarbinnen nieuwe bedrijfslocaties van intensieve veehouderij aan de orde kunnen
komen. Binnen het gebied Klavertje 4 is een zoekgebied LOG aangegeven. De vestiging van meerdere
intensieva veehouderijbedrijven als onderdeel van de gebiedsontwikkeling Klavertje 4 past zodoende binnen
het vigerende provinciale beleid. Zodra het gaat om de concrete aanduiding van de bedrijfslocatie is een
nadere beoordeling en belangenafweging op bestemmingsplanniveau, maestal mede op basis van een MERrapport noodzakelijk.

In het kader van het pianMER voor de gebiedsontwikkeling Klavertje 4 is op globaal niveau een vergelijking
gemaakt van het inpassen van Intensieva veehouderij-bedrijvigheid.
en een eventuele biomassa centrale
elders in het gebied na te streven. In de gebiedsontwikkeling heeft voor deze mix van functies de strook
binnen de te verruimen grens stedelijke dynamiek, goed ontsloten aan de Greenportlane, direct ten westen
van Tradeport West de voorkeur.
Daarnaast zijn combinaties van intensieve veehouderij en glastuinbouw
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3.4.5. Cradle to Cradle

Voor de duurzame uitvoering van de economische doorgroei van Greenport Venlo moet een POL-aanvulling
worden opgesteld. In de gebiedsontwikkeling moeten zowellaagdynamische als hoogdynamische functies de
benodigde ruimte, tijd en flexibiliteit krijgen om volwaardig te kunnen functioneren. Slimme ruimtelijke
combinaties van natuurlijke en economische processen geven kansen om biologische en technische

kringlopen te sluiten.
De samenhang van mobiliteit, water, natuur en landschap wordt in een ruimtelijk casco vastgelegd. Op deze
wijze worden laagdynamische functies en waarden bij elkaar gebracht en versterkt en vormt het casco de
achtergrond voor een uitwerking van deelgebieden met spelregels gericht op hoogdynamische functies en

waarden.
De lagenbenadering is daarvoor het uitgangspunt en onderscheidt drie lagen. Als eerste laag is het blauwgroene casco laagdynamisch. Dit betekent dat enerzijds aanwezige kwaliteiten van water en natuur
behouden moeten blijven en anderzijds ruimte en tijd gecreëerd moeten worden om kwaliteiten verdar te
ontwikkelen. Deze mogelijkheden moeten relatief hard vastgelegd worden. Het blauw-groene casco vormt de
basis voor de meer laag-dynamische ontwikkelingen. De tweede laag omvat de infrastructuur zowel water,

weg, spoor en (transport)leidingen. Deze laag is dynamischer van karakter en heeft ontwerptechnisch een
sterke relatie met de derde laag. De ambitie is om de 'infrastructuur'-Iaag vanuit de C2C-principes te
ontwerpen. Dat kan ook betekenen dat bapaalde transportleidingan niet worden aangelegd als dit niet past in
het sluiten van een kringloop (met name voor energie en water) in het plangebied. De derde laag is de
occupatielaag. Het gaat hierbij om het grondgebruik en de hoogdynamische functies van het gebied. Hierbij
is te denken aan landbouw, bedrijvigheid en ander stedelijk gebruik.
De invulling van eerste en tweede laag is vrij specifiek in de POL-aanvulling opgenomen door ean
begrenzing van P1, P2 en P3 en de aanduiding van een provinciale gebiedsontsluitingsweg in ontwikkeling.
De hoogdynamische invulling niet, hiervoor zijn spelregels mede in relatie tot de laagdynamische functies
benoemd. Zie hiervoor de thematischa uitwerkingen.

Zuinig ruimtegebruik is hierbij het vertrekpunt. Door de toepassing van het programma Werklocaties en het
streven naar de optimale mix van functies bij de c1ustergewijza an gefaseerde deeluitwerkingen wordt zuinig
omgegaan met schaarse ruimte. De multifunctionele inrichting van zowel casco, clusters als gabouwen
versterkt dit nog. Wel zal dit betekenen dat als gevolg van deze activiteiten het araaal voor de
grondgebonden landbouw binnen het plangebied zal verdwijnen, echter door de concentratie van (boven-)
regionale bedrijvigheid en glastuinbouw in dit gebied is elders die ruimte niet nodig en komt daar (vanwege
concentratie en multifunctionaliteit in combinatie met verplaatsing van glas en bedrijven in verhouding zelfs
gebonden landbouw (door de harbagrenzing van de
meer ruimte terug. Enerzijds ruimte voor grond
concentratiegebieden) en anderzijds ruimte door herstructurering (binnen bestaande bedrijventerreinen).
Toepassing van het C2C-concept bij gebiedsontwikkeling is nieuw. Daarom is kennisontwikkeling een
absolute voorwaarde voor de toepassing van het C2C gedachtegoed. Door de vestiging van een
kenniscluster in Venlo en omgeving en door samenwerking met kennisinstituten van buiten de regio zullen
steeds de nieuwste inzichten (procesmatig, methodisch en technisch) worden toegepast. C2C is daarom ook
een (duurzaam) economisch ontwikkelingsproces. Gestart wordt met hat vastleggen van de laagdynamische
functies en de infrastructuur. De occupatielaag zal vervolgens naar de stand van de sociaal-economische en
technologischa ontwikkelingen worden ingevuld en uitgewerkt, waarbij de C2C-principes de uitgangspunten
blijven vorman. Deze principes zijn de basis geweest voor het Ruimtelijk Ontwerp en het Masterplan voor
Klavertja 4. De feitelijke uitwerking en realisatie van Klavertje 4 zal binnen dia kaders plaatsvinden. Deze
kaders vormen de (beperkte) publiekrechtelijka mogelijkheden om een C2C-invulling uit te werken en vorm ta
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geven. Een combinatie van andera (private) mogalijkheden, inzet van flankerend beleid en communicatie en
samenwerking mat de markt biedt aanvullend perspectief.

Voortvloeiend uit het werkproces rondom Klavertje 4/Floriade zijn de Limburg C2C principes opgestald. Per
thema wordt hieronder op de voorgestelde uitwerking voor C2C ingegaan.
C2C en Mobiliteit:

. Gekozan is voor een niauwe gebiedsontsluitingsweg.
. Daarnaast is er extra aandacht voor langzaamverkeersverbindingen.

. De weg zelf krijgt een herkenbare basis-uitwerking.
Bij de deeluitwerkingen zal rekening moeten worden gehouden met het zoveel mogelijk beperken van
vervoersbewegingen in auto- en vrachtwagenverkeer, het optimaal benutten van openbaar vervoersmogelijkheden, het aansluiten op/bijdragen aan een optimaallangzaamvarkeersnetwerk voor de
gebiedsontwikkeling in zijn geheel en een vanuit milieuoptiek zo optimaal mogelijk ontwerp waarbij
milieuwinst wordt nagestreefd. Hierbij wordt een balans gezocht tussen technische, organisatorische en
financiële mogelijkheden.
Bij de ontwikkeling van da gebiedsontsluitingsweg is als uitgangspunt genomen dat deze weg zo wordt
uitgevoerd dat in principe maximale milieuwinst (naar tijd en ruimtelijke mogelijkheden) in aanleg en gebruik
wordt behaald. Daarnaast is in het ontwerp van de weg rekening gehouden met parallelle aanleg van een
waterverbinding voor agrarisch en mogelijk industrieel gebruikswater en het interne (gebiedseigen) energie
netwerk. Specifieke aandacht heaft de combinatia met openbaar vervoer (door de introductie van een
ringstructuur) en de samenhang met langzaamverkaer (goede mogelijkheden voor oversteken etc.)
C2C en Water:
. Er wordt zelfvoorzienendheid voor waterkwantiteit en -kwaliteit nagestreefd

Binnen de deeluitwerkingen voor clusters van badrijvigheid is als uitgangspunt genomen een gesloten
waterbalans, maximale infiltratie en zuivering van (afval)water ter plekke. Daarbij is ook uitwisseling tussen
clusters na te streven.

De gebiedsontwikkeling is doorgerekend op een gesloten waterbalans en in principe haalbaar bevonden.
Vanaf de eerste deeluitwerking binnen het casco is het creëren van die gesloten waterbalans het
uitgangspunt. De huidige kwaliteit van het grondwater is zeker goed te noemen. De mogelijkheden voor
energieopslag in water worden maximaal benut door de inzet van warmte-kou

de-opslag (WKO).

C2C en Energie:
. In de gebiedsontwikkeling (Ruimtelijk Ontwerp) is rekening gehouden met de komst van een mix van

duurzame energie-oplossingen zoals warmtekrachtkoppeling, windmolens, biogas en zonne-energie;
hat nieuwe perspectief biedt daarvoor de ruimte. Tevens worden toekomstige technieken niat

uitgesloten.
Binnen Klavertje 4 en de deeluitwerkingen voor de clusters van bedrijvigheid is maximale
zelfvoorzienendheid als uitgangspunt genomen met een zo goed als gas

loten energiebalans door het

nastreven van een functiemix waarin vragers en aanbieders van energie in brede zin met elkaar verbonden

worden.
De deeluitwerkingan worden bij voorkeur aanga
sloten op een intern energienetwerk waaraan een mix van
energieleverantias op het schaalniveau van de gehele gebiedsontwikkeling worden gekoppeld.
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Het tweede uitgangspunt is dat de klimaatontwikkeling geen verstoring veroorzaakt van het watersysteem. Dit
om te voorkomen dat er in een vervolgfase ongewenste afwenteling op de omgeving plaatsvindt; daarom is
een doorkijk van 40 jaar (nu 2050) noodzakelijk. Deze twee uitgangspunten worden binnen de clusters

(deelgebieden) zelfvoorzienend uitgewerkt. Dat betekent dat én de vraag naar water door voldoende infiltratie
én de zuivering van water binnen of tussen de clusters plaatsvindt, waarbij geen negatieve effecten naar het
grondwater en de omgeving uitgaan. Op iedare plek wordt de noodzakelijke hoeveelheid hemelwater
geïnfiltreerd; idealiter wordt hemelwater derhalve maximaal gebruikt in de bedrijfsprocessen. Daarbij is
rekening te houden met hergebruik van water zoals beoogd in de clusterontwikkeling.
Kwalitatief is het uitgangspunt dat functiewijziging niet mag leiden tot additionele verontreiniging van de
huidige situatie nu; idealiter wordt afvalwater terplekke gezuiverd en geïnfiltreerd. Er wordt gestreefd naar
verbetering van waterkwaliteit in algemene zin. Dit uitgangspunt wordt binnen de clusters uitgewerkt op een
dusdanige manier dat elk cluster aan dit uitgangspunt kan voldoen, waarbij eventuele vervuilingen met
technische en ruimtelijke zuiveringsvoorzieningen worden opgelost. Specifiek wordt daarbij gezocht naar
mogelijkhedan om op een natuurlijke wijze en langs natuurlijke processen zuivering en infiltratie te laten
plaatsvinden. Deze natuurlijke processen krijgen specifiek een plek in het groene raamwerk van de

deelgebieden.
Voor de oppervlaktewatersystemen geldt dat de nadruk voor behoud en ontwikkeling ligt langs de SEF-beken
(Groote Molenbeek en Everlose beek). Hier zijn dynamische functies op gepaste afstand van de beken
gezien. De AEF-beken houden hun functia waarbij getracht wordt de ecologische kwaliteit van die beken te

verhogen.
Binnen de deelgebieden worden de verschillende water/uncties (vasthouden (cq. infiltreren) - bergen afvoeren) afgestemd op het onderliggende (grond)waterstromenpatroon. Infiltratie, qua hoeveelhaid minimaal
gelijk aan de huidige natuurlijke aanvulling van de grondwatervoorraad, dient plaats ta vinden, daar waar dit
het natuurlijk systeam het meest ten goede komt. Door een gesloten waterbalans van ondernemingen binnen
de deelgebiaden wordt in principe overloop op oppervlaktewater voorkomen. Bij uitzondering mag schoon
water vargund op oppervlakte worden geloosd mat een snelheid gelijk aan de landbouwkundige afvoernorm.

Grondwater
In het eerste en relatief dunne watervoerende pakket is sprake van een hoga stroomsnelheid an ean relatief
goede waterkwaliteit maar met een hogere kans op verontreiniging. Dit voornamelijk lokala systaem wordt bij
de gebiedsontwikkeling benaderd vanuit het C2C-gedachtegoed, waarbij gesloten waterbalansen, aanvulling
van de natuurlijke grondwatarvoorraad d.m.v. infiltratie, het schoon houdan van water en vervolgens het ter
plaatse zuiveren van (afval)water uitgangspunten zijn. Slimme combinatias van verschillende functies binnen
Klavertje 4 en ook deelgebieden bieden kansen om op de juiste manier met water om te kunnen gaan en
invulling te geven aan bovengenoemde uitgangspunten.
Het tweede en ruime watervoerende pakket ligt onder een beschermende (Venlo-) kleilaag. Voor dit tweade
watervoerende pakket heeft de Provincie het uitgangspunt geformuleerd dat dit pakket beschikbaar is voor
da winning van water voor menselijke consumptie en dat open systemen van Warmte en Koude Opslag

(WKO) onder voorwaarden zijn toegestaan. Gesloten systemen in het grondwaterpakket zijn niet gewenst en
worden in de Provinciale Milieuvarordening verboden vanwege het gebruik van glycol en het beperken van
doorboringen van de beschermende kleilaag. Er is echter in de gebiedsontwikkeling vraag naar ruimte om
WKO te kunnen realiseren. Om het water in het tweede watarvoerende pakket maximaal te beschermen
tegen 'lekkage' vanuit het eerste watervoerende pakket bij het doorprikken van de kleilaag en om voldoende
voorraad te behouden voor menselijk consumptie vindt bij voorkeur cantralisatie van de WKO's plaats.
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Waterwinning
Ean openbare drinkwaterwinning in de kern van het gebied strookt niet met de beoogda ontwikkeling met
agrarische en stedelijke bedrijvigheid. Enerzijds vanwega beperkingen in gebruik aan maaiveld en anderzijds
door de beperking vanwege de toepassing van WKO's als onderdeel van het energiesysteem. Wel zijn er,
mits technisch te realiseran, in de rand mogelijkheden om beperkt waterwinning te realiseren.
Oplossingen voor drinkwaterwinning worden gezocht op andere locaties in het gebied van de Venloschol,
mogelijk door het oprekken van bestaande winningen elders, het uitnutten van de C2C-uitwerking in
afstemming op grondwaterbeleid, het ruimtelijk zoneren van WKO's etc.
Gericht op de FloriadelVanlo GraenPark en Tradeport Noord, wordt mogelijk de waterwinning op Calitornië in
2013 beëindigd zodat onder andera optimaal WKO's gebruikt kunnen worden. Beoogd wordt een 5 jaarszone
rond het winpunt (als wijziging ten opzichte van de 25 jaarszone na stoppen van de waterwinning) vast te
leggen. Een latere PMV-wijziging regelt de formele aanpassing van het grondwaterbeschermingsgebied.
Daarnaast geldt voor een aantal functies dat deze als autonome ontwikkeling kunnen worden opgevat en
slechts ter informatie worden meegenomen.

Oppervlaktewater
De Groote Molenbeek heeft met de Everlose beek vanwege water- an natuurkwaliteit de status van specifiek
ecologischa beek. Deze beken liggen in het landschappelijk raamwerk dat behoud van de waterkwaliteit
mogelijk maakt. Nieuwe dynamische stedelijke functies worden op grotere afstand van de SEF-beken gelegd,
gescheiden door een POG-zone.
De Gekkengraaf en Langevense loop habban een belangrijke functie voor de afvoer van oppervlaktewater
voor de landbouw, ook bovenstrooms van het gabied. Vanwege de komst van de Greenportlane zal naar
verwachting de Gekkengraaf deels verlegd moeten worden. In de gebiedsontwikkeling dient de afvoer via de
Gekkengraaf en die van de Langevense loop gegarandeerd te worden. In de ruimta rond de deelgebieden is
in principe voldoende ruimta om daze functie te behouden en te optimaliseren. De Mierbeek ligt in
Zaarderheiken en langs de Floriade; afgeronde planvorming zal hier niet tot aanpassingen leiden; da
Mierbeek blijft zijn functie en ligging houden.
Daarom kan geconstateerd worden dat in de gebiedsontwikkeling aanhaking op het watersysteem op
bovenragionale schaal noodzakelijkerwijs geborgd is. De inzet op behoud en benutting van waterkwaliteit en
kwantiteit van de SEF-beken is hierbij als uitgangspunt, evenals het tegengaan van verontreiniging van
grondwater door zuivering op deelgebied niveau en het voorkomen van overloop in het oppervlaktewater.
3.4.8. Energievoorzieningen

Bij de gebiedsontwikkeling is zelfvoorzienendheid breed gedefinieerd. Ook voor energie is deze uitgewerkt
met bronnen van schone energie en warmte/koude opslag en uitwisseling. In de gebiedsontwikkeling wordt
van een (gedeeltelijk) eigen energienetwerk uitgegaan.
De Provincie heeft in haar energieprogramma de ambitie gemiddeld 20% CO, reductie in 2020 te bereiken.
Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen moeten 'energie-arm' gerealiseerd worden om te voorkomen dat er extra
CO, wordt toegevoegd. De insteek van de gebiedsontwikkaling is om, onderbouwd, en zoveel als mogelijk op
termijn een reductie van 100% te bereiken. In het gebied van Klavertje 4 is in hat energieprogramma ook een
'zonnecentrale' voorzien die gebruik maakt van het glas van glastuinbouw
en combineert met windmolens,
biomassacentrales etc.
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ua uawoua5aaw Si 6uiiaAaquBB azaa .lsuaMa5 5u!ssedao¡-O)lM ap JOOA ua5BIPUoJ5 apUaWJa48saq
UBA ,ua~~udJoop, ~!lia50w U!W oz ¡a4 S! JalBMpUoJ5 UBA pn04aq UBA iund500 ia4 l!nUBII .

.uawau ai aaw Si
ua5UI~JaMilnlaap !iq IBM padSB uaa iaM JBBW '5u!linAUBB-lOd azap UBA nBaAiuIBB48S ¡a4 uaiinq llBA
¡ia .uale~~!MlUO ai dB48SPUBI ua JnnlBU aMna!U 5!¡48BJ~ ua ualz¡UO ai sa!pun¡ a511aoAa5 wo aWBU

¡aw ¡suaMa5 saipunj UBA 5uuauoz ap UBA asÁIBuB aJapBU uaa S! uauleJJa¡uaAlppaq ap UBA 5ullinAU!
ap 118 .uaJaAaldo UB~ ~JaMWBBJ uaoJ5 JaisnnqOJ uea 'u!aJJa¡uaAlppaq pUBe¡Saq do 5ul¡inlSUee
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Sevenumse wag. De feitelijke mogelijkheden voor woningbouw dienen primair te worden afgestemd
met de gemeentelijke en regionale programma's voor de woningvoorraadontwikkeling.

Voorbeeld van een mogelijke gebiedsuitwerking (vogelvlucht Tradeport Noord, spoor, Greenportlane en windmolens.

3.4.10. Contourenbeleid, verstedelijking, bundelingsbeleid en prioritering
Contourenbeleid
Het provinciaal baleid richt zich op het zo compact mogelijk houden van stedelijke gebieden. Volgens
POL2006 en de nadere uitwerking in de POL-aanvulling Contourenbeleid Limburg (2005) gaat aan een rode
ontwikkeling buiten de varbale contouren rond plattelandskernen en buiten de grens stedelijke dynamiek ean
gedegen planologische afweging vooraf. Indien deze afweging positief uitpakt kan de realisatie slechts
doorgaan indien dit gepaard gaat met een tegenprestatie in da vorm van de ontwikkeling van extra natuur
binnan de zogenaamde Provinciale Ontwikkelingszone Groen (POG, P2 volgens POL2006).

Zoals in hoofdstuk 2 (en 3) is uiteengezet omvat de gebiedsontwikkeling Klavertje 4 de realisatie van een
combinatie van met name natuur, groenzones (incl. water), glastuinbouw, bedrijvigheid en infrastructurele
voorzieningen. De C2C-filosofie levert daarbij sturende en duurzame inrichtingsprincipes.
De tegenprestatie is in feite geïncorporeerd in hat totaal-concept.
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van woonvisies en programma's voor werklocaties wordt sturing gegeven aan het bundelingsbeleid

(P0L2006, paragraaf 3.1).
Kijkend naar de situatie per 1-1-2007 kenmerkt de regio Noord-Limburg zich door aen relatiave geringere
mate van bundeling (%) van werklocaties, bedrijven en arbeidsplaatsen binnen stadsregio's:
%
Bundeling 2006

Werklocaties
stedelijk
landeliik

Limburn totaal

Stedelik

landeliik
43

57

18

81

arbeidsplaatsen
landelik
Stedeliik

Bedriiven

27

72

35
30

45
54

55

56

44

Midden Limburn

64
70

46

68

32

Zuid-Limburn

92

7

75

25

85

15

Noord-Limburn

In Noord-Limburg zijn dus 64% (= ca. 1330 ha) van de werklocaties, 45% van de bedrijven ( = ca. 6040
vestigingen) en 56% (= ca. 68.000) van de arbeidsplaatsen gelegen binnen da stadsragio's Venlo en Venray.
De gebiedsontwikkaling Klavertje 4 zal een werkgelegenheidsbijdrage van ongevear 10.000 axtra (bron
gebiedsvisie Klavertje 4+) werknemers betekenen. Deze werknemers worden nu al en zullen ook straks met
name buiten de regio gevonden worden.

Vanwege de ligging grotendeals buiten de huidige stadsregio Venlo betekent dit strikt genomen een toename
van bedrijvigheid in het landelijk gebied. De toename van het areaal werklocatie (tot 2020) is gepland
aansluitend aan een bestaand/in ontwikkeling zijnde werklocatie aan de rand van het stedelijk gebied Venlo.

Prioritering
Een prioritering van de ontwikkelingsrichting an functiemixen en optimalisatie is gezocht bij de mogelijkheden
binnen de grens 'stedelijke dynamiek'. Daarbij is rekening te houden met bestaande werklocaties; er is op dit
moment bij prioritering vooral gekeken naar da nieuwe deelgebieden. Bepalend daarin zijn onder andere de
verschillande afschrijvingstermijnen van glastuinbouw
en bedrijvigheid waardoor een vervolgontwikkeling van
glastuinbouw naar bedrijvigheid kan worden voorzien. Daarnaast wordt verondersteld dat in een vervolgfase
na 2020 het goed mogelijk is dat ook de bestaande deelgebieden met bedrijventerrein en de dan bestaande
werklocaties herontwikkeld worden.
Fasering wordt als een actief sturingsmiddel gazian waarbij vraagontwikkeling, tempo van realisatie bij de
invulling van nieuwe en eventuele aanpassing van bestaande deelgebieden bepalen hoe groot en met welke
gewenste aanhaking op (bestaande) netwerken invulling en vervolgstappen plaats kunnen vinden.
Cruciaal in de formule van Klavertje 4 is het completeren van het casco door middel van de zuidelijke sport
en mitigerande maatregelen voor natuur bij de A73 (ecoducVverbinding over de A73 en Greenportlane).
Daarnaast da realisatie van voldoende ontsluiting door de Greenportlane, en bij gebiedsontwikkeling
behorende nutsvoorzieningen. Daarbinnen zal op korte termijn de nadere uitwerking van Tradeport Noord an
FloriadelVenlo GreenPark vorm krijgen. Daarnaast wordt binnen P10 een nieuw gebied als vestigingsgebied
glastuinbouw voorzien. Dit glastuinbouwgebied wordt, vanwage de mogelijkheid tot inverdienen, geprioriteerd
langs da Greenportlane. In latere fasen zullen andere dealgebiaden buiten P10 in ontwikkeling genomen
worden passend binnen de formule. Dit betekent op hoofdlijnen prioriteit bij invulling van de gebieden binnen
het nieuwe perspectief P1 0 en daarna een doorgroei naar omliggende en aangewezen
projectvesti gi ngsgebiede n.
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4 Concrete wijzigingen in het POL2006
4.1 Wijzigingen POL2006
In deze paragraaf worden de concrete wijzigingen in tekst en samengevalIe wijzigingan op kaarten van het
POL2006 voorgesteld. Allereerst wordt ingegaan op de teksten en daarna op de kaarten. De te wijzigen
kaarten in het POL als gevolg van een doorwerking vanuit een andere kaart zijn hier niet opgenomen maar
wel beschreven.
Da teksten zijn feitelijke wijzigingen, de wijzigingen in de kaart dienen geïnterpreteerd te worden.
Bedacht moet worden dat de meeste POL-kaarten een schaal van 1 :50.000 of meer hebben, waardoor
kleinere gabieden niet (goed) weergegeven kunnen worden en/of afronding van gerafelde gebiedsgrenzen
aan de orde is. Op een lager schaalniveau, bijvoorbeeld in een bestemmingsplan zal, afhankelijk van de
lokale situatie en de definities van legenda-eenheden, sprake zijn van afwijkende grenzen of het
onderscheiden van meerdere kleinere gebieden.

4.2 Tekstwijzigingen

De concrete tekstwijzigingen ten opzichte van het POL2006 worden in de hieronder staande en uit het
POL overgenomen tekstblokken met vetgedrukte tekst aangegeven.
Pagina 3.3-1

Het schema met de perspectieven wordt uitgebreid met PLO Werklandschap.

Inspeland op de aanwazige kwaliteitan en ontwikkelingsmogelijkheden worden tien perspactieven
onderscheiden. Elke zone of deelgebiedje in Limburg hoort, qua kenmerken en ontwikkelingsrichting, tot één
van die perspectieven. Uit onderstaande tabel blijkt dat sommige perspectieven alleen voorkomen in stedelijk

of landelijk gebiad.
Landelijk gebied

Stedelijk gebied

Ecoloaische hoofdstructuur
P2 Provinciale ontwikkelinaszone oroen
P3 Veerkrachtia watersvsteem

X

X

X

X

X

X

P4 Vitaallandeliik aebied

X

P1

P5a Ontwikkelinasruimte landbouw

en toerisme

X

P5b Dynamisch landbouwaebied

X

P6 Plaiielandskern
P7 Corridor

X

X

X

X

PS Stedeliike ontwikkelinnszone

X

P9 Stedelijke bebouwina

X

P10 Werklandschao

X

Pagina 3.3.12.
Onder het tekstblok bij het kopje Stedelijke bebouwing (PLO) wordt het onderstaande tekstblok toegevoegd:
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Werklandschap (P1 0)

Het perspectief werklandschap betreft bijzondere vormen van gebiedsontwikkeling. Het betreft een
landschap waarin wordt gewerkt, met onder andere als effecten een robuust groen-blauw netwerk en
maximale milieu-effectiviteit en leefbaarheid. En specifiek voor Venlo gaat het om een werklandschap
op basis van de Cradle2Cradle-filosofie met bedrijvigheid in de vorm van agribusiness, glastuinbouw,
logistiek en 'fresh and food'. Daarbij wordt daaropvolgend ingezet op modules (cellen) voor

(combinaties van) glastuinbouw, intensieve veehouderij, (landbouwgerelateerde) logistieke bedrijven
en energievoorziening ingebed in een robuust groen raamwerk met groen-, water- en recreatieve
structuren. De verhouding cel:raamwerk is zodanig dat minimaal 30% van het Werklandschap als
raamwerk wordt ingevuld. De principes voor Cradle2Cradie (ruimtelijk, technisch en architectonisch)
staan centraal bij de ontwikkeling en invulling op zowel bedrijfsniveau als ook op niveau van de
cellen en het gebied als totaal. Binnen P10 gaat de ontwikkeling van deze cellen gelijk op met de
ontwikkeling van het raamwerk met natuur en landschap(pelijke inpassing) en recreatieve
mogelijkheden. De daadwerkelijke ontwikkeling zal gefaseerd worden opgepakt in afstemming met
het regionale programma werklocaties en de regionale woonvisies. Hierbij wordt ingezet op het
(door)ontwikkelen en beheren van een werklandschap door een gebiedsorganisatie, waarin de
diverse overheden en marktpartijen participeren.

Pagina 4.2-3.
Invoegen van zinnen in tekstblokken onder de kopjes Brongerichte aanpak en Gebiedsgedifferentieerde
aanpak. Deze zinnen zijn hieronder vet gemarkeerd.

Brongerichte aanpak
Wij streven naar een verdere afname van de milieubelasting bij gelijktijdige groei van de economie. Hiertoe
gaan we in het brongerichte beleid voor de diverse doelgroepen (o.a. industrie, landbouw, verkeer,
huishoudens) uit van het principe, dat we in afstemming met de gewenste ontwikkelingen en ambities bezien
welke milieueisen redelijkerwijs haalbaar zijn. Integratie met economie is hierbij belangrijk. Het

Cradle2Cradle gedachtegoed geeft hier een nadere invullng aan en wij sturen op een gebiedsgerichte
specificatie van mileu, landschap, natuur, water, ruimtelijke inrichting en architectonisch ontwerp.
Milieuaisen kunnen uitdagen tot innovatie; anderzijds is technologische vernieuwing nodig om tot aen
verdergaande afname van de milieubelasting te komen. In da aanpak van diffuse bronnen voeren we het
Gemeenschappelijk actieprogramma diffuse bronnen uit.

Gebiedsgedifferentieerde aanpak
Het ruimtelijk instrumentarium is erg belangrijk in het verbeteren van de milieukwaliteit an het voorkómen van
nieuwe problamen. Als ontwikkelaar, regissaur en beoordelaar van ruimtelijke plannen dragen wij ervoor zorg
dat milieukwaliteit integraal
onderdeel uitmaakt van de planvorming en er direct vanaf het bagin van het
planproces rekening wordt gehouden met de relevante milieuaspecten.
Onze aanpak gaat uit van de insteek dat de gewenste milieukwaliteit afhankelijk is van de aard en functie c.q.
bestamming van een gebied, en dus niet ovaral van hetzelfde niveau kan en hoeft te zijn. Ook de termijn
waarop ean duurzaam niveau bereikt wordt kan variëren. In principe geldt de basiskwalitait als
minimumniveau en willen we gean verslechtering van de huidige kwaliteit. Via maatwerk (differentiatie)
leveren wij een bijdrage aan hat oplossen van milieuproblemen en het realisaren van gewenste
ontwikkelingen. In eerste instantie zoeken wij oplossingen binnen de ruimte die reguliere kaders van de
nationale en Europese regelgeving bieden. Als dat nodig is voor het realiseren van de gewenste
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ontwikkelingen, zullen wij gemotiveerd afwijken van de generieke milieudoelen en -eisen voor zover dit
wettelijk mogelijk is. We kunnen daarbij minder vérgaande of juist strengere eisen stellen bij allerlei projecten.
Belangrijk is dat aantoonbaar da totale kwaliteit van de natuurlijke, sociale en economische waarden
toeneemt en de ontwikkeling bijdraagt aan de realisatie van aen duurzaam kwaliteitsniveau. Hierbij hanteren
wij integrale aanpakken zoals MILO (milieu in de leefomgeving: afweging van milieuaspecten onderling),
stad&milieu (afstemming milieu en ruimtelijke ordening, mogelijkheden om minder strenge eisen te stallen
aan m.n. geluid en geur) en LOK (ons eigen interactieve proces om tot brede kwaliteitsafstemming in de
leefomgeving te komen). In hoofdstuk 6 is dit nader uitgewerkt.

Bij integrale gebiedsontwikkelingen zijn wij voorstander van het waar mogelijk gebruik maken van
Cradle2Cradie principes (ruimtelijk, technisch en architectonisch). In de POL-aanvullng
gebiedsontwikkeling Klavertje 4 is dit verder uitgewerkt.

Pagina 5.3-4.
In kader 5. 1 na de derde bullt onder Specifieke werkmilieus in de stedelijke gebieden als extra werkmilieu

invoegen: Werklandschap.

-

Gemengde woon/werkmileus in de stedelijke gebieden

. Centraal stedelijk gebied, binnenstad met randzone en stationsomgeving, een gemengd milieu met een

grote levendigheid en een hoge dynamiek, bij uitstek het gebied waar recreatief gewinkeld wordt en

.

waar veel zakelijke dienstverlening is gevestigd, sterk bepalend voor de uitstraling van de stad.

Woonwijken met ruimte voor detailhandel, kleinere kantoren en bedrijvencentra met schone bedrijfjes,
broedplaatsen voor nieuwe initiatieven.
Specifieke werkmilieus in de stedelijke gebieden
. Stedelijke dienstenterreinen voor de vestiging van detailhandel, kantoren of stedelijke recreatieve

voorzieningen en combinaties daarvan, zoals campusmilieus.

.

Stedelijke bedrijventerreinen voor de opvang van kleine en middelgrote bedrijven, vaak met een binding

i

aan de stadsragiD. Meestal is het karakter gemengd, soms biedt zo'n terrein vooral plaats aan

I
I

.

.

hoogwaardige bedrijvigheid in de sfeer van R&D en dienstverlening (bedrijvenpark). L

Logistiek- industriële bedrijventerreinen goed ontsloten regionale terreinen voor grote industriële dan wel!

transport- en distributiebedrijven. Voor zwaardere industrie is de beschikbaarheid van milieuruimte van
belang. De terreinen voor het chemiecluster nemen een bijzondere positie in, vanwege het belang van
dit cluster en de bijzondere milieubeperkingen die op en rond deze terreinen gelden. Een aparte positie
is eveneens weggelegd voor de platformgebonden bedrijvigheid bij de luchthaven MAA: activiteiten die

.

onlosmakelijk met de luchthaven verbonden zijn.

Werklandschap betreft een landschap waarin wordt gewerkt, met onder andere als effecten een
robuust groen-blauw netwerk en maximale milieu-effectiviteit en leefbaarheid. Voor Greenport.
Venlo een werklandschap op basis van de Cradle2Cradle-fiosofie met bedrijvigheid in de vorml

van agribusiness, glastuinbouw, logistiek en 'fresh and food' waarin modules bestaande uit.
glastuinbouw, intensieve veehouderij en/of landbouwgerelateerde) logistieke bedrijven en~
duurzame energievoorziening met recreatieve structuren een plek krijgen. Goed en multimodaal'

ontsloten en met een breed palet van bedrijfscategorieën, met een nadruk op iogistiekel
bedrijven. De werklocaties zijn zelfvoorzienend in energie en water.
Gemengde woonlwerkmileus in het landelijk gebied . _
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.. Kernen in het platteland bieden ruimte aan kleinschalige detailhandelsvoorzieningen (enkele kernen oo~
I grotere) en kantoren met een lokale of regionale functie.

Specifieke werkmilieus in het landelijk gebied

~ Lokale bedrijventerreinen bieden ruimte aan lokaal georiënteerde bedrijvigheid. Ze kunnen tevens plaats

I bieden aan bepaalde winkelvoorzieningen die in de bebouwde kom van de betreffende plattaiandskernl

· niet meer goed passen. Een tweetal bedrijventerreinen op het platteland (De Brem/De Grens in dJ

gemeente Gennep; Beringe in de gemeente Helden) heeft een regionale opvangfunctie voor 109istiek.l'

industriële bedrijJL

Pagina 5.3-8.
In kader 5.2 na de alinea met als titel

Optimaal gebruik en beheer water, energie, grondstoffen en afval een

I - - - - - - - -- alinea invoegen over Cradle2Cradle:

Zorgvuldig ruimtegebruik

~8ij de invulling van werklocaties moet zorgvuldig met de beschikbare ruimte worden omgegaan. Zorgvuldig
'ruimtegebruik betekent een voortdurende afweging maken tussen intensiteit, functionaliteit en kwaliteit op
leen locatie Garanties ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit en de mogelijkheid voor bedrijven om te kunnen I

(blijven) functioneren zijn belangrijke randvoorwaarden. Meervoudig ruimtegebruik (zowel in ruimte als in tijd)
biedt perspectief. Zorgvuldig ruimtegebruik betekent ook zorgen voor flexibiliteit, balans tussen
bebouwingsdichtheden enerzijds en uitbreidingsmogalijkheden op het terrein anderzijds. Bedrijfshuisvesting,
Ikantoren en winkelcomplexen moeten duurzaam worden gebouwd Daarbij moet in elk geval voldaan worden

I i

¡aan het pakket duurzame stedenbouw. I

IWij streven er naar dat het maximaal toelaatbaar risico voor externe veiligheid en de maximale hindergrens
¡voor geluid en stank op de terreingrens liggen. Bij voorkeur bovendien mag de dichtstbijzijnde
woonbebouwing buiten het terrein geen extra veiligheidsrisico, geluidbelasting of geurhinder ondervinden. Ditl
'stalt eisen aan de invulling van de beschikbare ruimte op werklocaties.

i

IOptimaal gebruik en beheer water, energie, grondstoffen en afval
,)Ne vinden het belangrijk dat bij de inrichting en beheer van werklocaties verstandig wordt omgegaan met
'water, energie, grondstoffen en afvaL. Daarbij denken we aan besparing, uitwisseling en duurzame
~pwekking van energie, duurzaam waterbeheer (waaronder collectieve zuivering, E-water en afkoppelen
.
¡hemelwater), zuinig gebruik van grondstoffen en maximale herbenutting van niet vermijdbare afvalstromen

En aan bundeling van transport en opslag.
I

Cradle2Cradle; sluiten van kringlopen

Een verdere stap in het optimaal gebruik is het zo veel als mogelijk sluiten van kringlopen en
beperken van de milieubelasting door een optimale ruimtelijke keuze. Daarvoor is het Cradle2Cradie
gedachtegoed leidend. Gestreefd wordt naar het zoveel als mogelijk zelfvoorzienend uitwerken van
,werklocaties door het bij elkaar brengen van een mix van energievragers en -leveranciers in een te
ontwikkelen locatie. Bedrijfskundige, ruimtelijke en energetische processen worden zo veel als
'mogelijk geïntegreerd. Vergaand parkmanagement moet een duurzame, herstructureerbare

:uitwerking faciliteren.
Ruimtelijke kwaliteit
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IRuimtelijke kwaliteit betekent uitstraling en architectonische kwaliteit van gebouwen, kwaliteit van de
openbare ruimte, en inpassing in de omgeving. Door voorwaarden hieraan te stellen kunnen gemeenten de I
~ruimtelijke kwaliteit beïnvloeden Functiemenging kan de levendigheid en aantrekkelijkheid van werklocaties I
bevordaren Binnensteden ontlenen hier juist hun kracht aan Functiemenging kent echter grenzen. Soms zijn
Ier goede redenen om te kiezen voor een bepaalde thematisering, soms is een monofunctioneel karakter

Inoodzaak. _ _ j
Pagina 5.3-13.
Aanpassing tekst onder het kopje Voorkeursmilieus bedrijfshuisvesting stadsregio's:
Voorkeursmilieus bedrijfshuisvesting stadsregio's
Bedrijven die niet inpasbaar zijn binnen de bestaande bebouwing zijn voor hun bedrijfshuisvesting
aangewezen op bedrijventerreinen. Verreweg het grootste deel van de bedrijlshuisvesting speelt zich af
binnen de stads
regio's. Ook de bedrijventerreinontwikkeling bij MAA valt binnen de grenzen van de stedelijke

dynamiek.
We onderscheiden drie segmenten bedrijventerreinen. Stedelijke terreinen zijn bestemd voor kleinschaliga
en middalgrote bedrijven in termen van ruimtebeslag, die een duidelijke binding hebben met het betreffende
stadelijke gebied. We denken daarbij aan bedrijven die zich richten op consumenten en/of diensten
(dienstenterreinen), bedrijven die een hoogwaardige uitstraling wensen zoals zakelijke dienstverleners, op
onderzoek en ontwikkeling gerichte bedrijven en lichte productiebedrijvan (bedrijvenparken), en productie- en
handelsbedrijven die een functionele inrichting wensen (gemengde terreinen).
Industrieel-Iogistiake terreinen zijn bestemd voor grootschalige productie- en distributiabedrijven, die aen
directe ontsluiting op het autosnelwegennet wensen liefst in combinatie met andere modalitaiten. Op deze
terreinen zijn ruima percelen beschikbaar, is de interne en externe ontsluiting gericht op intensieve
vervoersstromen, zijn er meerdere modaliteiten (on-site danwel nabij) beschikbaar en is er voldoende
milieuruimte.

Werklandschap betreft een landschap waarin wordt gewerkt, met onder andere als effecten een
robuust groen-blauw netwerk en maximale milieu-effectiviteit en leefbaarheid. Voor Greenport Venlo
een werklandschap op basis van Cradle2Cradle-filosofie met bedrijvigheid in de vorm van
agribusiness, glastuinbouw, logistiek en 'fresh and food' bestemd voor modules van glastuinbouw,

intensieve veehouderij en/of (landbouwgerelateerde) logistieke bedrijven en energievoorziening.
Goed en multmodaal ontsloten en met een breed palet van bedrijfscategorieën, met een nadruk op
logistieke bedrijven en zelfvoorzienendheid in energie en water. Op deze terreinen vindt maatwerk
plaats op basis van een samenhangende invullng van projectvestigingslocaties voor glastuinbouw,
energieopwekking en -opslag, logistieke verwerking en vervoer en bedrijvigheid in de keten van de
agribusiness.

Pagina 5.8-6.
Onder 1 Greenport Venlo de volgende tekstwijzigingen

Voor een ruimer gebied dan het projectgebied Klavertje 4 wordt onder de noemer Klavartja 4-plus een
uitvoeringsorganisatie nagestreefd, die zich richt op ontwikkeling van een economisch werklandschap

met bedrijvigheid op het gebied van de agri, nutrition, food, Iresh and logistics, ingepast in robuuste groan
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blauwe structuren. De meer specifieke aandachtspunten zijn neergelegd in de POL-aanvulling
gebiedsontwikkeling Klavertje 4.
Onder de noemer van Greenport Venlo zeiian wij in op programmatische samenwerking met ondernemers,
onderwijs- en onderzoeksinstellingen en overheden. Deze samenwerking is gericht op een economische
impuls, innovaties en meer omzet op het gebied van agri, nutrition, food, fresh en logistics. Door het effectief
organiseren van (delen van) katens en netwerken, het tegelijkertijd inzeilen van werkkapitaal, en het
wegzeIlen van aanjaaggeld voor kansrijke en cruciale projecten (sleutelprojecten) dient versnelling en
vernieuwing in de Greenport Venlo te worden bewerkstelligd. Bijzondere doelstellng bij de ontwikkeling

van Greenport Venlo is het gefaseerd ruimte bieden aan bedrijvigheid van een mix van zowel
stedelijke als landelijke functies én de toepassing van Cradle2Cradie principes bij de invulling van de
bedrijfsterreinen. De robuuste groen blauwe structuren zullen een duurzaam casco vormen voor de
hoogdynamische ontwikkeling.

Pagina 5.8-8.
Oe geactualiseerde inzet op hoofdlijnen voor de nieuwvestiging van Glastuinbouw doorvoeren:
4 Verbetering ruimtelijke structuur
Om de ambities te verwezenlijken is optimalisering van de ruimtelijke structuur van de landbouw van groot
belang. Voor de niet-grondgebonden sectoren (o.a. glastuinbouw
en intensieve veehouderij) willen we,
aansluitend bij de marktontwikkeling, een verdergaande concentratie en clustering van de productieomvang
in duurzame gebieden in voornamelijk het Peelland (kaart 5i landbouw) stimuleren en daarmee ook een
geleidelijke afbouw op minder duurzame locaties elders realiseren. Een aandachtspunt hierin zijn de
veterinaire aspecten (diergezondheid). De zonering intensieve veehouderij is vastgelegd in da POLaanvulling Reconstructieplan (2004). Het concentratiebeleid glastuinbouw blijft gehandhaafd, dat wil zeggen
we staan een driesporenbeleid voor, waarbij:
. de beste en ruimste vestigingsmogelijkheden zich voordoen in Greenport Venlo, ter hoogte van

Zaarderheiken in de vorm van de projectvestigingen glastuinbouw zoals Californië en Siberië. Dat
houdt in dat er collectieve voorzieningen zijn die duurzame, energiazuinige en grootschalige

ontwikkeling van de glastuinbouw mogelijk maken;

er individuele ontwikkelingsmogelijkheden zijn voor bestaande
glastuinbouwbedrijven (geen referentiemaat ). In beperkte mate is er plaats voor nieuwe vestigingen
van met name starters en verplaats
ers vanuit o.a. het Maasdal en de perspectieven P1 (EHS) en P2

. in de concentratiegebieden glastuinbouw

(POG) en in verband met herstructurering van het gebied.
. solitaire bedrijven beperkte uitbreidingsmogelijkheden hebben (referentiemaat j.

regel Bouwkavel op maat plus en de Handreiking Ruimtelijke ontwikkeling worden de
referentiematen aangegeven en zonodig geactualiseerd.
. In de beleid

De Projectvestigingen Californië en Siberië zijn in POL (2001) op basis van een m.e.r. nader begrensd. POL
(2001) blijft voor dit onderdeel als POL-aanvulling gehandhaafd. Door een uitspraak van de Raad van State
is er geen sprake meer van een concrete beleidsbeslissing.

In de POL.aanvulling gebiedsontwikkeling Klavertje 4 is nabij Venlo nieuwe ruimte voor glastuinbouw
uitgewerkt. Deze nieuwe ruimte voor glastuinbouw is gericht op nieuwe combinaties van intensieve
veehouderij en glastuinbouw

en agrologistieke bedrijvigheid in een Cradle2Cradie uitwerking en met

een maximale milieuefficiëntie.
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Begrippenlijst
Toevoegen aan begrippenlijst:

Cradle2Cradle: gedachtengoed ontwikkeld door Michael Braungart en William McDonough gericht op het zo
optimaal mogelijk sluiten van biologische en technische kringlopen en het realisaran van ecD-effectieve
oplossingen. Bij Klavertje 4 voor het eerst toa
gepast op een regionale ruimtelijke ontwikkeling.

Werklandschap: Een landschap waarin wordt gewerkt, met onder andere als effecten een robuust groenblauw netwerk en maximale milieu-effectiviteit en leefbaarheid

Werklandschap in de gebiedsontwikkeling Klavertje 4: Werklandschap op basis van C2C-filosofie met
bedrijvigheid in de vorm van agribusiness, glastuinbouw, logistiek en 'fresh and food'.

Ledderconcept: Het concept voor een natuur- an landschapsontwikkeling houdt in dat de belangrijkste
natuurstructuren robuust en klimaatproof worden vormgegeven, waarbij robuuste verbindingen daartussen de
uitwisseling van doelsoorten garanderen.

Agribusiness: Agrarische, bedrijfsmatige activiteiten die hoofdzakelijk primaire productie gerelateerd zijn.
Uitgezonderd hiervan is glastuinbouw, dit valt in de gebiedsontwikkeling Greenport Venlo niet onder
agribusiness. Het zijn veelal bedrijven die zich op dit moment wat betreft doelgroep, omvang en prijsstelling
niet kunnen vestigen op de raguliere bedrijventerreinen. Te denken valt aan loonwerkers,

composteringsbedrijven, et cetera.

Toelichting op de plankaarten
Aanvulling en aanpassen van de beschrijvingen van de verschillende kaarten:
Voor de wijzigingen op de kaarten zie 5.3. De voor te stellen tekstwijzigingen zijn nog PM, in afwachting van
de afgeronde kaarten. Aangepast wordt de toelichting op:
. Kaart 1, pagina 3; toevoegen beschrijving zoekgebied ecologische verbinding.

Niet alle gronden binnen P2 veranderen in natuur. Een groot dael van de gronden is blijvend landbouwgrond.
Binnen da POG komen op bestemmingsplanniveau andere bestemmingen en functies voor variërend van
infrastructuur, landbouwgronden tot militaire terreinen, woningen en toeristische voorzieningen e.d. De
begrenzing van de POG is geen harde of precieze lijn.

Specifiek voor het gebied Klavertje 4 bij Venlo is een aanduiding 'zoekgebied ecologische verbinding

opgenomen. Met deze aanduiding wordt beoogd een robuuste verbinding in combinatie met
hoogwaardige stedelijke functies te realiseren van voldoende omvang. Daarvoor zullen hier
ondermeer twee ecoducten een plek moeten krijgen.
In de POL-aanvulling EHS zijn meer gedetailleerde kaarten (1 :25.000) opgenomen van P2 met daarbinnen
onderschaiden de verschillende gebiedstypen. (zie ook toelichting kaart 4b Groene Waarden).
. Kaart 1, pagina 6; toevoegen beschrijving perspectief 10

Alle aanwezige en/of geplande (goedgekeurde plannen voor) voorzieningen op het gebied van wonen,

sociaal-culturele voorzieningen, diensten, kantoren, solitaire bedrijven, winkelcentra, plantsoenen,
sportvoorzieningen wegen etc. zijn ondergebracht in de kaartlegenda 'stedelijke bebouwing', indien het
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Regio Peel/and
In deze regio is de landbouw sterk ontwikkeld. Het gaat hier onder meer om glastuinbouw, champignonteelt,
intensieve veehouderij (varkens en pluimvee), opengrondtuinbouw, maar ook boomkwekerijen, rozenteelt,
aspergetealt, klainschalige akkerbouw
en melkveehouderij zijn vertegenwoordigd. Binnen deze regio zijn
mogelijkheden voor projactmatige ontwikkeling van glastuinbouw
en intensieve vaehouderij. Ook kunnen hier
concentratiegebieden voor boomteelt aan de orde zijn.

Projectvestiging glastuinbouw
Dit zijn de projectvestigingen Californië en Siberië met uitbreidingsmogelijkheden in westelijke richting.
De gabiaden worden projectmatig ontwikkeld tot duurzame glastuinbouwgebieden waarin ruimte is voor de
keten van glastuinbouw

en in toenemende mate multifunctionaliteit.

4.3 Kaartwijzigingen

Hieronder wordt in een aantal kaartbealden het huidige POL-balaid samengevat, de als resultante nieuwe
POL-beleidskaart beschreven en in een apart kaartbeeld de accentan daaruit nog eens aangeduid.
Daarnaast worden da feitelijke wijzigingen in de POL-kaarten afzonderlijk beschreven en in kaartbeelden

voorgesteld.
Kaart 1 "plangebied, oude situatie"
Hiertoe is op een uitsnede op A4-schaal een beeld gegeven van de huidige perspectieven en grens stedelijke
dynamiek volgens "P0L2006" binnen de grens van het Plangebied K4 én daarop zijn met een rastertachniek
de Projectvestigingsgebieden glastuinbouw, én de werklocaties zoals die nu reeds vastliggen (met nama de
aanvulling Floriade) opgenomen.

Kaart 2. "plangebied, nieuwe situatie"
Hiertoe is op een uitsnede op A4-schaal de nieuwe perspectiavensituatie (incl. het perspectief P10j, de grens
stedelijke dynamiek, de aanvulling POG, en mét via rastertechniek de nieuwe
glastuinbouwprojectvestiginggebieden, de werklocaties "ouda stijl", het zoekgebied voor een ecologische
verbinding tussen Zaarderheiken en Grubbenvorst, het concantratiegebiad voor glastuinbouw ten

noordoosten van de Horsterweg en het voorkeursgebied voor de Greenportlane aangegeven.
Kaart3. "Accenten in de Gebiedsontwikkeling Klavertje 4".
Dit kaartje geeft een impressie van de gebieden waar een verandering in de visie op de gebiadsontwikkeling
aan de orde is én de richting van nieuwe ontwikkeling.
. Corridor Greenportlane (via een raster en omlijnd gebied en corridor voor regionaal verbindend

wegennet)

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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PS wordt

P10: C2C Venlo GreenPark Venlo (apart nummer)

P5b wordt
P5b/P9/P2 wordt
P5b wordt
P5b/P2/P9 wordt

P10: C2C Glastuinbouw/IV (apart nummer)

P9/PS wordt

P5b/P2 wordt
P9 wordt

P5a1P5b/P4 wordt
P5b LOG wordt

P10: C2C bedrijventerrein (apart nummer)
P10: C2C Glastuinbouw/bedrijvigheid (apart nummer
P10: Groene assen (via dikke streep en apart nummer langs "windmolenas")
P10: Publiekstrekker/leisure (apart nummer met symbool)
P10: MLA-vliegveld (apart nummer met symbool)
P10: Railterminal (apart nummer met symbool)
P2 POG (de nieuwe gebieden)
P5b: Projectvestigingsgebied glas (nabij Californië en Siberië, apart nummer)
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6 Kaarten bij deze POL-aanvulling
Kaart 1 "Plangebiad, oude situatie"

Kaart 2. "Plangebied, nieuwe situatie"

Kaart3. "Accenten in de Gebiedsontwikkeling Klavertje 4".

Kaart 4. Regionaal verbindend wegennet
Kaart 5. Bedrijventerreinen

Kaart 6. Landbouw
Kaart 7. Groene waarden

Kaart 8. Regionale en kleine luchthavans
Kaart 9. Beleidsregio's
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POL-aanvulling Klavertje Vier - Plangebied, oude situatie Ontwerp POL-aanvulling oktober 2008
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P1 Ecologische hoofdstructuur
P2 Provinciale Ontwikkelingszone Groen

P3 Ruimte voor veerkrachtige

watersystemen
P4 Vitaal

landelijk gebied

P5a Ontwikkelingsruimte voor landbouw
en toerisme
P5b Dynamisch landbouwgebied

.P6

.. PB Stedelijke ontwikkelingszone

. pg Stedelijke bebouwing
o Grens stedelijke dynamiek
lI Projectvestiging glastuinbouw

~ Werklocatie
Internationaal verbindend wegennet
Regionaal verbindend wegennet

Spoorweg

schaal: 1 :55.000 I

Ikm &

ii Provincie Limburg, bureau Geo & Administraties
Topografisdle ondergrond (Ç Topgrafisce O'enst Kadaster
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POL-aanvulling Klavertje Vier - Plangebied, nieuwe situatie Ontwerp POL-aanvulling oktober
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Legenda

J

P1 Ecologische hoofdstructuur

P2 Provinciale Ontwikkelingszone Groen

P3 Ruimte voor veerkrachtige

watersystemen
P4 Vitaal landelijk gebied

P5a Ontwikkelingsruimte voor landbouw
en toerisme

P5b Dynamisch landbouwgebied

.P6

PB Stedelijke ontwikkelingszone
pg Stedelijke bebouwing

P10 Werklandschap

mf Zoekgebied ecologische verbinding

D Grens stedelijke dynamiek
II Projectvestiging glastuinbouw

. Zoekgebied agribusiness
~ Voorkeursgebied Greenportlane

Internationaal verbindend wegennet
Regionaal verbindend wegennet

Spoorweg

schaal: 1 :60.000 I

'km &

Cl Proviride limburg, bureau Geo & Adm,nistrties

Topoafisch ondergrond e Toprafiscte Dienst Kaaster
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POL-aanvulling Klavertje Vier - Accenten in de gebiedsontwikkeling Ontwerp POL-aanvulling oktober 2008
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P1 Ecologische hoofdstructuur

P2 Provinciale Ontwikkelingszone Groen
P3 Ruimte voor veerkrachtige

watersystemen
P4 Vitaal

landelijk gebied

P5a Ontwikkelingsruimte voor landbouw
en toerisme

P5b Dynamisch landbouwgebied

.P6

D

PB Stedelijke ontwikkelingszone
P9 Stedelijke bebouwing
P1D Werklandschap

em Zoekgebied ecologische verbinding

D Grens stedelijke dynamiek
in Projectvestiging glastuinbouw

. Zoekgebied agribusiness
~ Voorkeursgebied Greenportlane

. . Groene as
Internationaal verbindend wegennet

Regionaal verbindend wegennet

....

Regionaal verbindend wegennet

(RVW) indicatief/corridor
Spoorweg

1 Corridor Green ortlane

schaal: 1 :60.000 I

Ikm &

2
3
4
5
6
7
S
9
10
11

PB wordt
PSb wordt
PSb P9 P2 wordt
PSb wordt
PSb P2 P9 wordt
P9 PS wordt
PSb P2 wordt
P9 wordt
PSa PSb P4 wordt
PSb LOG wordt

PLO: C2C Green ark Venlo
PLO: C2C Glastuinbouw iv
plo: C2C bedrïventerrein
PLO: C2C Glastuinbouw bedrïvi heid

PLO: Groene assen

PlO: Publiekstrekker leisure
PLO: MLA-vlie veld
PLO: Railterminal
P2 PDG
PSb: Pro

"ectvesti in s ebied las

ot Pro~inde Limburg. bureau Geo & Administrties

12 PSb PV las wordt

PSb: Zoek ebied a ribusiness

Toporafsch ondergrond ~ Topografische Dienst Kadaster

13 PS wordt

Zoek ebied eco!. verbindin reen ark reen ortlane
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POL-aanvulling Klavertje Vier - Regionaal verbindend wegennet Ontwerp POL-aanvulling oktober 2008

Legenda
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= Hoofdwegennet (HWN)
Regionaal verbindend wegennet

(RVW)

....

Regionaal verbindend wegennet

(RVW) indicatief/corridor

R\JN-functje zal vervallen

schaal: 1 :55.000 I I km &.
(n Provincie Limburg, bureau Ge & Administrties

Toporafisch ondergrond e Toprafisde Dienst Kadaster
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POL-aanvulling Klavertje Vier - Bedrijventerreinen Ontwerp POL-aanvulling oktober 2008

Legenda
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Regio 0 Aantal terreinen

Totaal

opp. (bruto) Uitgeefbaar opp.

B Zoekgebied bedrijventerrein
. Bedrijventerrein

Ikm &

schaal: 1 :60.000 I
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POL-aanvulling Klavertje Vier - Landbouw Ontwerp POL-aanvulling oktober 2008
Legenda
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POL-aanvulling Klavertje Vier - Regionale en kleine luchthavens Ontwerp POL-aanvulling oktober 2008

Legenda

J

. MLA Micro Light Airplane

. P9 Stedelijke bebouwing

schaal: 1:60.000 I
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Lijst van afkortingen

C2C : Cradle2Cradie
DAS-gemeenten : gemeenten Deurne, Asten en Someren

EHS : Ecologische Hoofd Structuur
FES-geld : geld uit het Fonds Economischa Structuurprojecten

GOB : Gemeenschappelijk Ontwikkelings Bedrijf

GPL : Greenportlane
Grexwet-instrumentarium: Grondexploitatiewet en haar instrumentarium
GS : Gedeputeerde Staten
HST-connect : Hoge Snelheids Trein connectie

LOG : Landbouwontwikkelingsgebied
MER : Milieu Effect Rapportage
MJPO : MeerjarenPlan Ontsnippering
MLA-strip : Micro Light Air Strip

Wro : nieuwe Wet ruimtelijke ordening

OV : Openbaar Vervoer

P1 en P2 : Parspectieven uit het POL met nummer

PCOL : Provinciale Commissie Omgevingsplannen Limburg

PIP : ProvinciaalinpassingsPlan
PMV : Provinciale MilieuVerordening

POG : Provinciale Ontwikkelingszona Groen

POL : ProvinciaalOmgevingsplan Limburg
POL-aanvulling : Aanvulling op het POL mat beleidswijzigingen
POL-uitwerking : Uitwerking van in het POL opgenomen beleid op meer detailniveau

PS : Provinciale Staten

PVVP : Provinciaal Verkeer en Vervoers Plan
REBIS : Regionaal Bedrijventerreinen InformatieSysteem.

SCFD : Statencommissie Fysiek Domein
SEF/AEF : Specifiek/Algemeen Ecologische Functie
SER-ladder : 'ladder' opgesteld door de Sociaal Economische Raad

TPN : bedrijventerrein TradePort Noord
ZOB/NL : programmateam uit de Nota Ruimte voor ZuidOost Brabant / NoordLimburg
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7. Bijlagen
Als bijlage 1 is in een separaat boekwerk het pianMER Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 opgenomen.
Als bijlage 2 zijn in een separaat boekwerk de overige bijlagen opgenomen.
.1

1. Klavertje 4 Ruimtelijk Ontwerp

2. Haalbaarheidsstudies:
. Ecologisch Veldonderzoek Greenportlane; eindrapportage,

. Marktverkenning Greenport Venlo,
. Aanvulling marktverkenning 'Spel zonder Grenzen',

. Marktverkenning Glastuinbouw 2007-2015,

. Bureauonderzoek Archeologie.

3. Intentieovereankomst Klavertje 4
4. Wateradvies d.d. 15 oktober 2008
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