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Venlo loopt miljoenen subsidie misVenlo loopt miljoenen subsidie mis
TRANSPORT Europese Unie vindt spooroverslagstation en uitbreiding containerhaven Venlo te weinig Europees

door Jos Bouten

VENLO – Niets dan lof van de Euro-
pese Unie voor de nieuwe spoor-
overslag en uitbreiding van de
containerhaven in Venlo. Maar
geen boter bij de vis: de projec-
ten krijgen geen geld uit Europa.

De Europese Unie heeft een pot
met 26 miljard euro te verdelen tot
2020 voor aanleg en verbetering
van spoorlijnen en aanverwante za-

ken. Daarvoor konden het afgelo-
pen jaar subsidieaanvragen worden
ingediend. Vanuit Venlo werden
miljoenen euro’s bijdrage gevraagd
voor de nieuw aan te leggen spoor-
wegoverslag op Trade Port Noord.
Dit project werd vorig jaar gegund
aan het Venlose familiebedrijf Ca-
booter. De tweede aanvraag was
voor uitbreiding van de bestaande
containerterminal aan de haven in
Blerick van de gemeente Venlo
maar geëxploiteerd door ECT/ Sea-

con. De twee containeroverslag-
stations worden gezien als cruciaal
in de ontwikkeling van Venlo als lo-
gistiek centrum. Want de verwach-
ting is dat het aantal containers dat
de komende jaren per schip aan-
komt in Rotterdam met goederen
voor Oost-Europa zo groot is, dat
de spullen snel moeten worden
doorgestoten naar logistieke over-
slagstations in het binnenland. Ven-
lo is daar één van.

De Europese Commissie is lo-

vend over de Venlose plannen. Ze
spreekt over een erg goede ontwik-
keling en looft de onderbouwing
van de subsidieaanvraag. Voor Eu-
ropa hebben de spoorwegterminal
en de containerhaven echter min-
der toegevoegde waarde.

Overigens gaat wel geld naar
plannen voor het spoor Amster-
dam-Duitse grens, de Rotterdamse
haven naar de Belgische grens en
het Albertkanaal in België.

Hans Cabooter van de aan te leg-

gen railport zegt dat de plannen
aangepast zullen worden aan de fi-
nanciële mogelijkheden. En dat hij
op zoek gaat naar andere subsidie-
mogelijkheden. „Er leiden meer we-
gen naar Rome. De railterminal
komt er”, zegt Cabooter.

De provincie, de gemeente Ven-
lo en Trade Port Noord gaan de ge-
volgen van het mislopen van de
subsidie onderzoeken. Ze gaan er-
van uit dat de railterminal er komt
en de haven wordt uitgebreid.


