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Inleiding 

De gemeente Gennep heeft verzocht om te mogen participeren in de organisatie van Floriade 2012 
Regio Venlo. Omdat in 2003 de gemeenteraden van de vier initiatiefnemende gemeenten  (Venlo, 
Venray, Horst aan de Maas en Venray) hebben besloten te kandideren voor de Floriade is nu ook 
fomeel besluitvorming van de raden nodig over de deelname van Gennep.  
 
Nadere toelichting 

In het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) heeft de gemeente Gennep een regionale functie 
toebedeeld gekregen. Door aansluiting bij de Regio Venlo zijn er voor de gemeente Gennep 
mogelijkheden om haar subregionale functie in de kop van Noord-Limburg nog sterker in te vullen. 
Ook zal de gemeente Gennep in het kader van regionale bedrijvigheid op een kruispunt van 
bewegingen en wegen een centrale positie kunnen innemen. 
Voorts wordt in de regioanalyse opgemerkt, dat de gemeente Gennep in overweging wordt gegeven 
om als gemeente met een subregionale functie nadrukkelijker de samenwerking op strategisch 
niveau te zoeken met de gemeenten Helden, Horst aan de Maas, Venlo en Venray. Minder 
versnippering van de subregionale samenwerking kan leiden tot een meer efficiënte en effectievere 
samenwerking. Bovendien kunnen innovatieve en kansrijke initiatieven beter gefaciliteerd worden 
en kan een betere regie gevoerd worden over een goede regionale economische ontwikkeling met 
partners uit het bedrijfsleven. 
Vanwege de beperkte huidige schaal heeft de provincie Limburg de gemeente Gennep geadviseerd 
om aansluiting te zoeken bij het samenwerkingsverband Regio Venlo. 
 
De gemeenteraad van Gennep heeft in zijn vergadering van 22 december 2003 onder andere 
besloten om in te stemmen met aansluiting van de gemeente Gennep bij de Regio Venlo en met 
deelname aan het project Floriade 2012. Hierbij werd tevens kennis genomen van de mogelijk 
daaraan verbonden financiële risico’s en de daarmee gemoeide financiële bijdragen. 
 
Wij juichen dit besluit van harte toe, omdat daarmee het draagvlak van de Regio Venlo en de 
kandidatuur voor de Floriade 2012 expliciet wordt vergroot. 
In de raadsvergadering van 24 juni 2003 heeft uw raad besloten dat de Regio Venlo (de gemeenten 
Helden, Horst aan de Maas, Venlo en Venray) zich bij de Nederlandse Tuinbouwraad aanmeldt 
voor de organisatie van de Floriade 2012 nadat de NTR de randvoorwaarden en de verdere 
procesgang bekend heeft gemaakt. 
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De Regio Venlo heeft het document voor de kandidatuur van de Regio Venlo voor de organisatie 
van de Floriade 2012 op 16 februari 2004 aan de Nederlandse Tuinbouwraad aangeboden. 
 
Financiële gevolgen 

Voor deelname door de gemeente Gennep aan het project Floriade 2012 is door de gemeenteraad 
van Gennep een bedrag van € 31.500,00 beschikbaar gesteld. Dit bedrag zal worden toegevoegd 
aan het reeds door de vier gemeenten hiervoor ter beschikking gestelde bedrag, waardoor de eerder 
genomen raadsbesluiten van de vier gemeenten over de verdeelsleutel van het totaalbedrag ter zake 
kunnen worden gehandhaafd. Na toewijzing van de Floriade aan de regio Venlo zal de gemeente 
Gennep op dezelfde basis als de overige gemeenten garant staan voor een deel van het financiële 
risico. 
 
Juridische gevolgen 

n.v.t. 
 
Fatale termijnen 

n.v.t. 
 
Commissies 

De commissie Middelen is op 8 september jl. accoord gegaan met het voorstel. 
 
Voorstel 

Wij u voor om in te stemmen met de deelname van de gemeente Gennep aan het project Floriade 
2012 overeenkomstig het bijgaande ontwerp-besluit. 
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Burgemeester en Wethouders van Venray, 
 
 
drs. J.F.H.A.B. Waals, burgemeester.     P.M.H. Lucassen, secretaris. 


