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Welkom bij:
Bedrijventerrein Grinderij

-LET OP-
In juni 2020 heeft OML beide kavels verkocht (onder voorbehoud). Meldt u zich bij
OML voor meer informatie of passende alternatieven.

De meest zuidelijke deellocatie van plangebied Zuidelijke Stadsrand is gelegen aan de gemeentegrens van 
Roermond met de gemeente Maasgouw. Het nieuwe bedrijventerrein De Grinderij, met twee 
grootschalige kavels, is ca. 8 ha. groot.

Het terrein kenmerkt zich als volgt:
• Nabij de toe- en afrit van de A73.
• goede ontsluiting naar het noorden (richting Venlo) en het zuiden (via de A2 richting Maastricht).
• Hierdoor is er een snelle verbinding met de grensregio en het Ruhrgebied door de N280 en de 

BAB52.
• de ideale ruimte voor bedrijvigheid in de sector logistiek, distributie en transport of de 

maakindustrie
• Er zijn twee grote kavels beschikbaar, één van ruim 3 en één van bijna 4,5 ha grootte.
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Ligging
Bedrijventerrein de Grinderij
Grinderij 
6049 GV Herten/Roermond (postcode is bij benadering)

Bereikbaarheid
Land:  
• Op zeer korte afstand van de A73 én dichtbij de A2
• korte afstand naar Duitsland
• korte afstand naar België 

Lucht:
• Maastricht Airport 37 km.
• Eindhoven Airport 67 km.
• Düsseldorf Airport 70 km.
• Luik/Liège Airport 83 km.

Water:
• Via Barge Terminal Born



Bestemmingsplan:

Het bestemmingplan is te downloaden via:
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/#!/marker/194535.035961/352419.67609799997/idn/NL.IMRO.0957.BP0000
0295-VG01/cs/194517.64231199998/352434.9705135/1700.1655432037574

OML biedt u de mogelijkheid om kavels in optie te reserveren. Informeer naar de mogelijkheden.

Eisen Bestemmingsplan:
• Bedrijvigheid tot en met milieucategorie 3.2 is toegestaan
• Maximale bouwhoogte is 15 meter
• Maximale bebouwingspercentage bedraagt 60%. 
• Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het toegestane bebouwingspercentage, mits: 
• deze afwijking vanuit bedrijfseconomische belangen dan wel andere bedrijfsomstandigheden nodig is;
• er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het heersende of gewenste stedenbouwkundige beeld;
• er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van derden;
• er geen onevenredig nadelige gevolgen ontstaan voor de parkeersituatie, de verkeerscirculatie en/of 

verkeersveiligheid
• Afstand tot de zijdelingse perceel grenzen is 3m.
• Aan de voorzijde (Rijksweg) dient rekening te worden gehouden met bouwvlak, deze afstand is groter dan 3m.
• Parkeren en rangeren dient plaats te vinden op eigen terrein (zie parkeernorm 2014 in de bijlage voor de eisten 

hieromtrent)
• Hemelwater dient te worden geïnfiltreerd op eigen terrein 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/#!/marker/194535.035961/352419.67609799997/idn/NL.IMRO.0957.BP00000295-VG01/cs/194517.64231199998/352434.9705135/1700.1655432037574


Daarnaast zijn de volgende eisen van toepassing:

• Nutsvoorzieningen gas, water en Electra dienen nog te worden aangelegd door OML, hierbij wordt rekening 
gehouden met de klantwensen.

• Een internet en telefonie aansluiting dient de klant voor eigen rekening aan te vragen bij een provider.
• Er is geen beeldkwaliteitsplan vastgesteld door de gemeente Roermond
• Een gedeelte van de kavel is gelegen onder de hoogspanningsleidingen (zijde Rijksweg) in eigendom van Tennet. 

Hieronder is geen bebouwing mogelijk.
• Het bouwvlak is hierop ook aangepast in het bestemmingsplan. Parkeren onder de hoogspanningsleidingen is 

bijvoorbeeld wel toegestaan.



Grondprijzen

In de onderstaande grondprijzen is rekening gehouden met de grondgedeelten van de kavel welke gelegen zijn onder 
de hoogspanning.

De grondprijs van de kavel met een oppervlakte van 44.636 m2 is € 120,- per m2 exclusief BTW en Kosten Koper.
De grondprijs van de kavel met een oppervlakte van 31.201 m2 is € 115,- per m2 exclusief BTW en Kosten Koper. 
Kosten koper houdt in dit geval in notaris- en kadasterkosten, er is geen overdrachtsbelasting verschuldigd. 

Prijspeil 2020. Grondprijzen worden jaarlijks per 01 januari herzien.



Voor meer informatie:
OML BV

Boven de Wolfskuil 3 D4

6049 LX  Roermond/Herten

Website : www.oml.nl
E-mail : info@oml.nl
Telefoon : +31 (0)475-42 62 42

Consultants: 
Jeroen Bertjens

Bertjens.j@oml.nl

Telefoon 06-10 80 91 06 

Annemarie van de Goor

Vdgoor.a@oml.nl

Telefoon 06-20 25 21 38 

Disclaimer: de inhoud van de presentatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Het is echter mogelijk dat de informatie die hierin is 
opgenomen onvolledig of onjuist is. Er kunnen op generlei wijze rechten aan worden ontleend.
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