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Geachte Ondernemers 

De vereniging Ondernemend Venlo (OV) behartigt de belangen van ruim 1200 bedrijven met zo’n 40.000 
werknemers gevestigd op één van de 20 bedrijventerreinen in de gemeente Venlo. De afgelopen jaren hebben 
wij ons met man en macht ingezet om het ondernemersklimaat op en om de Venlose bedrijventerreinen te 
optimaliseren. 
Het verlengen van de BIZ-verordening tot en met 2025 is een cruciale randvoorwaarde om onze ambitieuze 
beleidsagenda uit te kunnen voeren. Wij zijn er van overtuigd dat dit met hulp van Gemeente Venlo en alle 
overige betrokkenen zal gaan lukken, zodat wij de komende vijf jaar een nog grotere bijdrage kunnen leveren aan 
het scheppen van een optimaal ondernemersklimaat op de Venlose bedrijventerreinen.
De huidige draagvlakmeting waarvoor wij u nu vragen “Ja” te stemmen, is tevens aanleiding voor het bestuur 
van OV geweest om kritisch naar haar huidige organisatie te kijken en vervolgens het beleid te herijken. Hierdoor 
kunnen we u een helder beeld schetsen van de toegevoegde waarde die onze activiteiten voor u als ondernemer 
hebben. Het resultaat hiervan is kort en bondig vastgelegd in deze brochure.

Peter Thissen
Voorzitter Ondernemend Venlo
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De missie en doelstelling van Ondernemend Venlo is door het Bestuur als volgt gedefinieerd:
“Het realiseren van optimale omstandigheden voor ondernemers op de Venlose bedrijventerreinen 
om economisch succesvol te zijn”.

Er zijn drie pijlers waaronder de kerntaken van OV (om de doelstelling te bereiken) te verdelen zijn:

- FACILITEREN

Alle activiteiten en projecten die,  geïnitieerd door het beleid van het Bestuur, worden uitgevoerd door 
de commissies en Parkmanagement ter verbetering  van het ondernemersklimaat op en om de Venlose 
bedrijventerreinen. De komende vijf jaar zal hierbij de focus van het beleid liggen op infrastructuur, arbeidsmarkt 
& kennisontwikkeling, duurzaamheid & innovatie en veiligheid. 

- BELANGENBEHARTIGING

OV behartigt de belangen van haar ondernemers door middel van overleg met alle partijen die een bijdrage kunnen 
leveren aan het verbeteren van het ondernemersklimaat op en om de Venlose bedrijventerreinen. Uitgebalanceerd 
stakeholder management is van groot belang. 

Naast de intensieve samenwerking en investeringen, vastgelegd in het Economisch Uitvoerings Programma, die met 
Gemeente Venlo als voornaamste partner worden gedaan, gaat het hierbij om de onderstaande stakeholders: 

• De Provincie Limburg
• De Rijksoverheid
• Rijkswaterstaat
• De Limburgse Werkgevers Vereniging
• M.K.B. Noord-Limburg
• Crossroads Limburg (voorheen E.D.B.)

- VERBINDEN

O.V. verbindt door te communiceren, te informeren en (netwerk-)bijeenkomsten te organiseren voor haar achterban.

Middels het magazine O.Venlo (4x per jaar), de maandelijkse nieuwsbrief 
en de website ondernemendvenlo.nl informeert OV de ondernemers 
over haar activiteiten, projecten en behaalde resultaten. Daarnaast wordt 
zoveel mogelijke relevante, specifieke informatie voor ondernemers op 
Venlose bedrijventerreinen aangeboden. De komende jaren wordt dit 
format gecontinueerd. 

OV is (mede-) organisator van vier grote bijeenkomsten per jaar: De Nieuwjaarsbijeenkomst (i.s.m. MKB, LLTB en 
Gemeente Venlo), de voorjaarsbijeenkomst, de zomerbarbecue en de Lodewijk van der Grintenprijs. Daarnaast 
organiseren de afdelingen per jaar minimaal twee bijeenkomsten voor hun achterban. Het verbeteren van het niveau 
van de bijeenkomsten en het aantal deelnemers op de bijeenkomsten is een continue uitdaging voor OV.

LvdG prijs Zomerbarbecue Nieuwjaarsbijeenkomst

MISSIE, DOELSTELLING EN KERNTAKEN

• Onderwijsinstellingen; Fontys, HAS, UM, Gilde Opleidingen
• Brightlands Campus Greenport Venlo
• Collega ondernemersverenigingen in de regio
• Smart Logistics Venlo (logistiek)
• Techno Valley Limburg (maakindustrie)
• De media; Dagblad de Limburger, Stadsomroep, WijLimburg.
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Commissies:

1. Kennis, Onderwijs en 
Arbeidsmarkt

2. Maakindustrie

3. Innovatie & Duurzaamheid

4. Infrastructuur & Logistiek

5. Internationalisering

6. P.R. & Communicatie

7. Food & Health (i.o.)

8. Kunst, Cultuur & Sport (i.o.)

BESTUUR

Het Algemeen Bestuur van OV bestaat uit:

Peter Thissen  
Voorzitter

Ton Joosten  
Penningmeester

Hans Hendrikx  
Secretaris

Hans Schreurs 
Voorzitter afdeling 

Trade Port Zuid

Piet Peters 
Voorzitter afdeling 

Spikweien

Bas van Soest 
Voorzitter afdeling 

Noorderpoort

Patrick Schreudering
Voorzitter afdeling 

Tradeport

Bas Holla
Voorzitter Stichting 

Parkmanagement
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Het Algemeen Bestuur bepaalt het beleid en de prioriteiten van de vereniging. Elk bestuurslid heeft één of 
meerdere commissies in zijn of haar portefeuille. De parkmanager en secretaresse van OV nemen deel aan 
de bestuursvergaderingen. Tevens wordt een vertegenwoordiger van de Limburgse Werkgevers Vereniging 
uitgenodigd. Het Algemeen Bestuur vergadert vier keer per jaar. 
Om de beslissingssnelheid van de vereniging te verhogen is er een Dagelijks Bestuur samengesteld bestaande uit de 
Voorzitter, Penningmeester, secretaris en een periodiek wisselend, algemeen bestuurslid. Zij vergaderen maandelijks.
De Raad van Advies bestaat uit drie leden die het Bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren. 
Dit zijn: 

COMMISSIES EN PARKMANAGEMENT

De uitvoerende organen van de vereniging zijn de commissies en de Stichting Parkmanagement. Onder 
Parkmanagement vallen de Parkmanager en de secretaresse.  De Parkmanager van OV staat voor alle vragen 
of opmerkingen ter beschikking van de ondernemers. De bestaande zes commissies worden met twee nieuwe 
commissies uitgebreid:  De Commissie Kunst, Cultuur & Sport en de Commissie Food & Health. 
De commissievoorzitters komen twee keer per jaar bij elkaar om mogelijke crossovers te bespreken.

INKOMSTEN

Jaarlijks betalen alle ondernemers op de industrieterreinen 
hun BIZ bijdrage, die als heffing wordt geïncasseerd 
door de gemeente, samen met de W.O.Z-belasting. 
Gemeente Venlo draagt deze bijdrage af aan Stichting 
Parkmanagement die vervolgens van OV als beleidsmaker 
taken krijgt om uit te voeren. Alle BIZ deelnemers 
zijn tevens lid van OV. Overige inkomsten komen uit 
contributies van A-leden. Deze A(ndere)-leden zijn niet 
gevestigd op één van de BIZ-bedrijventerreinen, maar na 
ballotage van voldoende toegevoegde waarde geacht 
om lid te kunnen zijn. Zij betalen dezelfde bijdrage als de 
deelnemers aan de BIZ.

Lidy Rutten  
Parkmanager

Hanny van Lare 
Secretaresse
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Hai Berden 
(Seacon)

Tjebbe Smit 
(Canon)

Bert Haffmans 
(Sormac)

Oprichting Stichting Veilig Venlo

Cameratoezicht

ORGANISATIE



DUURZAAMHEID & INNOVATIE

- Noorderpoort duurzaam
- Verbetering uitstraling bedrijventerreinen
- Herstructurering en verduurzaming bedrijventerreinen
- Groenonderhoud 
- Healthy Building Network

ARBEIDSMARKT & KENNISONTWIKKELING

- Problematiek arbeidsmigranten
- Centrum voor Innovatief Vakmanschap
- Instroom techniek onderwijs
- Venlo Studentenstad
- Werkgevers Service Punt
- Regiobranding 

VEILIGHEID 

- Gladheidsbestrijding
- Parkeeroverlast vrachtwagens
- Stichting Veilig Venlo
- Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B)
- AED exploitatie

PROJECTEN PER BELEIDSFOCUS

INFRASTRUCTUUR

- Verlengen in- en uitvoegstroken knooppunt Zaarderheiken
- Greenport Shuttle (en in het algemeen de verbetering van de  
 bereikbaarheid van de bedrijventerreinen)
- Verbreding A67
- Herinrichting havengebied
- Bewegwijzering industrieterreinen
- Intercity Eindhoven-Venlo-Düsseldorf
- Verbreding doorgaande wegen en rotondes

ALGEMEEN

- Oprichten Commissie Food & Health
- Oprichten Commissie Kunst, Cultuur & Sport
- De Regionale Investeringsagenda
- Duitsland scan / uitbreiden naar Azië
- Besteding BING-Middelen
- Regionale kernthema’s specifieke doelgroepen van agro naar food
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