
Reactie Provincie Limburg op interviewverzoek van Zembla en vraag over boscompensatie 
voor de A73, 01 april 2021 
 
Gezien de huidige bestuurssituatie van De Provincie Limburg is het momenteel helaas niet mogelijk 
om een interview te geven. Daarbij gaf ik aan dat betreffende gedeputeerde Mackus vorige week zijn 
ontslag heeft aangeboden aan Gedeputeerde 
Staten. (https://www.limburg.nl/actueel/nieuws/nieuwsberichten/2021/maart/reactie-college/) 
  
Naar aanleiding van uw (onderstaande) vragen* over het compensatiebos rond A73 en het 
Floriadeterrein heeft de Provincie het volgende ontdekt. 
 
In onze digitale registratiesystemen staat dat een compensatieovereenkomst tussen de gemeente 
Venlo en de Provincie is komen te vervallen. Na dieper onderzoek (papieren dossiers) lijkt dit op een 
misverstand te berusten en betrekking te hebben op een andere overeenkomst in het plangebied. 
Vanwege dit misverstand (en een verkeerde registratie) heeft tot nu toe nog geen controle door de 
Provincie plaatsgevonden. Gemeente Venlo en Development Company Greenport (DCGV) hebben 
wel verklaard dat de compensatie volgens afspraak is uitgevoerd. De provincie gaat de controle 
alsnog uitvoeren, om na te gaan of de compensatie volgens afspraak en op de afgesproken plek is 
uitgevoerd. 
 

*Vraag Zembla, 19 maart 2021:  
Wij stuitten tijdens ons onderzoek op het voorbeeld van de A73-Noord; het compensatiebos wat 
Rijkswaterstaat daarvoor eind jaren '90 had aangeplant werd volgens onze gegevens tussen 2008-
2011 weer gekapt voor de aanleg van het floriadeterrein - later Greenport Venlo. Dit gaat om het stuk 
grond rondom Campus Villa Flora en enkele percelen iets daarboven in hetzelfde gebied aan de 
Heierkerkweg, als ook eens stook bos tussen de A73 en afrit 12 in (dat wel grotendeels behouden is). 
Wij zijn benieuwd hoe dit proces is verlopen, of dat bos vervolgens weer gecompenseerd is, en wie 
hier toezicht op heeft gehouden?  

De rol van de Provincie Limburg is hierin belangrijk, omdat die de vergunning heeft moeten geven 
voor de kap van het compensatiebos voor de aanleg van het bedrijventerrein, en juridisch ook 
verantwoordelijk is voor het toezicht van het compensatiebos als 'gebiedsregisseur'. 


