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Het ondernemingsplan 2014-2017, dat in een (b)AvA van 28 augustus 2014 is 
goedgekeurd, liep in 2017 ten einde. OML is toe aan een nieuw ondernemingsplan voor 
de komende 4 jaar, juli 2018-juli 2022, inmiddels het 3e ondernemingsplan sinds de 
naamswijziging in 2009.

hebben gegeven OML te herpositioneren in het economisch speelveld: terug naar de kernactiviteiten van 
OML en de organisatieomvang en -kosten in evenwicht brengen met de werkvoorraad.

 - De provincie Limburg is in 2016 gestopt met de Limburgse Herstructureringsmaatschappij voor 
Bedrijventerreinen BV (LHB). Er is geen algemeen herstructureringsfonds meer, maar gemeenten kunnen 
met concrete businessplannen bij de provincie terecht voor (aanvullende) financiële steun.

 - OML is vanaf 1 januari 2016 belastingplichtig in het kader van de vennootschapsbelasting.
 - De herfinanciering van OML is eind 2016 afgerond. De aandeelhouders hebben in verband met deze 

herfinanciering jegens de BNG een borgstelling afgegeven van €6 miljoen. Eind 2017 heeft de BNG een 
nieuwe Financieringsovereenkomst (FOK) opgemaakt. Dit onder andere als gevolg van de verkoop van de 
grote logistieke kavel (13,6 ha) op Businesspark Midden-Limburg (BPML). OML heeft binnen deze nieuwe 
FOK een kasgeldfaciliteit van €12,5 miljoen en een rekeningcourant faciliteit van €2,0 miljoen. De BNG heeft 
de borgtochten van de aandeelhouders verlaagd tot €2 miljoen.

 - De aandeelhouders hebben zich tot en met 2019 gecommitteerd om 1.415 uren dienstverlening van OML af te 
nemen. 

 - Op 30 december 2016 zijn 533 aandelen ingekocht van de gemeente Roermond. Deze aandelen zijn in 2017 
juridisch ingetrokken.

 - In de tweede helft van 2017 is de reorganisatie van OML ingezet. Januari 2018 is de nieuwe directeur van 
OML gestart. Er zal gewerkt worden met een flexibele schil van onder andere zzp’ers en uitzendkrachten. 

Het doel
In de bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 28 februari 2018 is het Ondernemingsplan 
OML 2014-2017 verlengd tot juli 2018 of zoveel eerder dan het nieuwe ondernemingsplan is vastgesteld. Het 
nieuwe ondernemingsplan OML 2018-2022 dient in 2018 door de aandeelhouders te worden vastgesteld en zal 
vanaf 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2022 lopen. Daarmee wordt dit het vierjarige kader voor de activiteiten en 
investeringen van OML. Hiermee kan OML toekomstgericht handelen en aansluiten bij de ontwikkelingen in de 
regio, provincie en de brede maatschappelijke ontwikkelingen. 
 
De uitdaging
Flexibel zijn in het handelen vanuit OML en inspelen op behoeften binnen ondernemingen, overheden en 
maatschappij, zonder daarbij de strategische doelen aan te passen. 
Het matchen dan wel inpassen van de doelen, die de organisatie de komende jaren wil/moet bereiken met 
de nog niet uitgekristalliseerde en geoperationaliseerde visie van de aandeelhoudende gemeenten van OML; 
alsook balans zoeken tussen maatschappelijk ondernemen en renderend investeren. 
 
De gevoerde strategie
De aandeelhouders zijn ambtelijk en bestuurlijk betrokken bij het opstellen van het nieuwe ondernemingsplan. 
De activiteiten van OML sluiten nauw aan op de behoeften en strategische opgaven van de regio Midden-
Limburg. Tevens wordt er rekening gehouden met de specifieke behoeften van de aandeelhoudende gemeenten 
afzonderlijk.

De volgende ontwikkelingen en feiten hebben de laatste 4 jaar plaats gehad
 - Eind 2014 is de Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg (GOML) beëindigd. Daarvoor is per 1 januari 2015  

een netwerksamenwerking Midden-Limburg in het leven geroepen (SML). Hierin nemen de zeven  
Midden-Limburgse gemeenten deel. Provincie Limburg is, in tegenstelling tot in de GOML, geen deelnemer 
in dit beraad.

 - Met het instellen van de SML is in Midden-Limburg de discussie gestart over nut en noodzaak van het 
hebben van drie uitvoeringsorganisaties ter stimulering van de economische structuur in de regio.

 - Deze discussie heeft er mede toe geleid dat de aandeelhouders van OML in 2016 de directie de opdracht 
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2. MISSIE EN VISIE, 
KERNTAKEN, 
BASISPRINCIPES EN 
DOELSTELLINGEN 
KOMENDE 4 JAAR 

2.1 Missie en Visie
Wij dragen bij aan economische ontwikkeling van Midden-Limburg en streven daarbij 
naar een verbetering van de leefbaarheid. Onze toegevoegde waarde zit in het creëren 
van een goed huisvestingsklimaat voor bedrijven en hun omgeving.

Ons waarom
Bijdragen aan economische ontwikkeling: samen met gelieerde partijen, bedrijfsleven en overheden.
Voor de leefbaarheid: wonen, leren, werken, shoppen, recreatie & toerisme.
In Midden-Limburg: ook eventueel breder dan gemeenten die aandeelhouder zijn van OML.

Ons hoe
Creëren van een goed huisvestingsklimaat: aanbod, prijs, kwaliteit, segmentering, maatwerk.
Voor bedrijven: van zzp tot multinationals, van landbouw tot dienstverlening.
En hun omgeving: niet alleen vanuit een solitaire ontwikkeling van de bedrijven.

2.2 Kerntaken OML
OML is voornemens de focus te leggen op het versterken van de Midden-Limburgse economie. Dit houdt in 
dat we met de nodige ambitie het bedrijfsleven willen faciliteren bij ruimtelijk-economische vraagstukken. 
Het gaat hierbij om o.a. locatie- en gebiedsontwikkeling; herstructurering van private kavels (niet-openbaar 
gebied) en mogelijk daaropvolgend de ontwikkeling, aanleg en verkoop van nieuwe bedrijventerreinen (al naar 
gelang de behoefte). OML zal zich verder ontwikkelen tot dé sparringpartner c.q. uitvoeringsorganisatie van de 
aangesloten gemeenten om bovengenoemde ambitie waar te maken.

Resumerend wenst OML zich de komende jaren op de volgende kerntaken te richten:
1. Advisering bij ruimtelijk-economische vraagstukken
2. Locatie- en gebiedsontwikkeling, waaronder herstructureringsprojecten en strategische verwervingen
3. Acquisitie van bedrijven en sales van bedrijventerreinen
4. Mogelijke ontwikkeling en uitgifte van nieuwe bedrijventerreinen

Uitgangspunt hierbij is dat OML waarde creëert voor de regio en de aandeelhouders. OML is dé partner/
uitvoeringsorganisatie die ten aanzien van bovengenoemde kerntaken de expertise in huis heeft, met in 
achtneming van de afspraken in hoofdstuk 10, instrumenten op het gebied van financial engineering kan 
inzetten en met draagvlak snel en flexibel kan acteren. Hierbij zij opgemerkt dat OML voor de jaren 2018 en 
2019 overeenkomsten heeft afgesloten voor de dienstverlening aan de gemeenten. OML en de gemeenten zijn 
met elkaar in overleg over de invulling van deze overeenkomsten, waarbij OML heeft aangegeven voornemens 
te zijn in goed overleg de dienstverlening in de huidige vorm af te bouwen en in 2019 een andere invulling te 
willen geven aan de soort dienstverlening die OML kan leveren.
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2.4 Doelstellingen de komende vier jaar
Prioritering van werkzaamheden

NEED TO HAVE

NICE TO HAVE

 - Impactvolle ruimtelijk-economische projecten realiseren / ambitie tonen 
(wat leidt tot ontwikkeling van locatie- en gebiedsconcepten)

 - Balans op orde (financieringsstructuur)
 - Bestaanszekerheid (continuïteit in werk en inkomsten, uren, nieuwe 

verdienmodellen)
 - Werklocaties/dynamisch voorraadbeheer
 - Acquisitie (nieuwe bedrijven binnenhalen)
 - Advies (infrastructuur, kwaliteit bedrijfslocaties, trends en ontwikkelingen)
 - Positie in netwerk Midden-Limburg (SML en Keyport)

 - Partnerschap > Proactief advies, sparringpartner c.q. uitvoeringsorganisatie
 - Merkpositie OML
 - Boven regionaal netwerken
 - Trots zijn en dit uitdragen
 - Zelfstandiger functioneren / autonoom

De statutaire doelstelling van OML luidt:
 - de exploitatie, verkoop, beheer en onderhoud van werklocaties;
 - het ondernemen van activiteiten met het oog op de stimulering van economische ontwikkeling en het 

bevorderen van werkgelegenheid;
 - het opzetten en onderhouden van een intermediaire dienst ter ondersteuning van het vorenstaande;
 - het verkrijgen, exploiteren en vervreemden van registergoederen;
 - het – in verband met vorenstaande – deelnemen in, het (doen) financieren van, het samenwerken met, het 

voeren van directie over en het verlenen van adviezen en andere diensten aan rechtspersonen en andere 
ondernemingen;

 - het verstrekken van garanties en het geven van zekerheden voor schulden van rechtspersonen of andere 
vennootschappen die met haar in een groep verbonden zijn en ten behoeve van derden; 
en het verrichten van al wat dat met vorenstaand verband houdt of daartoe dienstig is en alles te nemen 
in de meest ruime zin van het woord – een en ander conform het door de algemene vergadering van 
aandeelhouders vastgestelde, vigerende ondernemingsplan.

2.3 Basisprincipes
Het verrekeningsprincipe
De financiële resultaten die behaald zijn uit de verkopen van bedrijfskavels, kunnen worden ingezet ter 
financiering/dekking van financieel minder aantrekkelijke activiteiten zoals herstructurering van bestaande 
locaties en strategische verwervingen. Een en ander met inachtneming van het bepaalde in hoofdstuk 10 van 
onderhavig ondernemingsplan. Hierbij zij opgemerkt dat de betreffende gemeente in eerste instantie haar 
eigen verantwoordelijkheid moet nemen voor het openbaar gebied en financieel niet-sluitende ontwikkelingen. 

Maatschappelijk rendement boven winstmaximalisatie
De aandeelhouders hebben geen financiële rendementseis gesteld (anders dan minimaal kostendekkend) 
en vinden dividenduitkering niet primair noodzakelijk, zolang de middelen en activiteiten ingezet worden ter 
uitvoering van de kerntaken van OML en de organisatie financieel gezien haar eigen broek kan ophouden. 
Bovendien geldt: zonder financieel rendement geen mogelijkheid tot maatschappelijk rendement.

Regiodenken boven gemeentelijk denken
De achterliggende gedachte voor gemeenten om binnen OML op gebied van bedrijventerrein-ontwikkeling 
samen te werken is het voorkomen van onderlinge concurrentie. Door middel van onder andere concept- 
en gebiedsontwikkeling en acquisitie van bedrijven kan de gehele regio Midden-Limburg profiteren van de 
werkzaamheden c.q. verbindende kracht van OML.

Bestuur en uitvoering op afstand van gemeenten
Er is gekozen om middels een BV-structuur het bestuur van OML de uitvoering van de activiteiten van 
OML binnen een daartoe vastgesteld kader (statuten, governance code, aandeelhoudersovereenkomst en 
ondernemingsplan) zo zelfstandig mogelijk te laten uitvoeren. Het voordeel hiervan is dat OML sneller kan 
acteren.

Bedrijventerrein Boven de Wolfskuil (gemeente Roermond)
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3. OMGEVINGS-
ANALYSE

3.1 Ontwikkelingen en trends
Trends en ontwikkelingen MKB
1. Naar een sales gedreven MKB
2. Naar nieuwe lobbyvormen en nieuwe netwerken
3. Naar digitale transformatie en nieuwe verdienmodellen
4. Naar nieuwe technologie in het MKB
5. Naar een nieuwe arbeidsmarkt en anders werken
6. Naar alternatieve financiële diensten (eigen vermogen versus vreemd vermogen, crowdfunding)
7. Naar echte duurzaamheid (circulaire economie, biobased materialen, lenen en gebruiken)
8. Naar een internationaal ondernemend MKB
9. Naar nieuwe vastgoedstrategieën (kortlopend en omzetafhankelijk huren, dynamische werklocaties)
10. Naar de klant begrijpen en slimme communicatie
Bron: ONL voor ondernemers: megatrends MKB.

Het aanbod van diensten en het uitvoeren van de werkzaamheden moeten passen in de trends en 
ontwikkelingen die zich voordoen. Deze bepalen immers vaak de wijze waarop werkzaamheden moeten worden 
uitgevoerd en waarmee rekening dient te worden gehouden. Een tamelijk recente ontwikkeling is dat de 
Nederlandse en Midden-Limburgse economie weer een sterke groei doormaken.

Voor OML betekent dit concreet zoeken naar alternatieve uitgiftevormen (bijvoorbeeld erfpacht-constructies) 
en een bevestiging dat OML de conceptontwikkeling op bedrijventerrein Zevenellen op passende wijze binnen 
de duurzaamheidstrend waarmaakt. Ondernemers zullen naar verwachting het bedrijfsvastgoed steeds meer 
zien als een hulpmiddel in hun productieproces, dat bij voorkeur zo flexibel en efficiënt mogelijk ingezet moet 
kunnen worden. Juist hierin ligt voor OML een uitdaging in de ruimtelijk-economische advisering naar private 
alsook publieke partijen.

3.2 Strategische partners
3.2.1 SML (Samenwerking Midden-Limburg)
Op 1 januari 2015 is door de zeven gemeenten van Midden-Limburg gestart met SML (Samenwerking Midden-
Limburg), opvolger van de GOML (Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg). Het netwerk bestaat uit meerdere 
werkvelden, een coördinator met administratieve en communicatieve ondersteuning en een netwerkberaad dat 
de uitvoering en samenhang van de regionale samenwerking bewaakt en stimuleert. 
In september 2016 heeft SML het economisch profiel Midden-Limburg opgesteld, dat als bouwsteen dient voor 
economische ontwikkelingen en de investeringsagenda Midden-Limburg. Onderstaande is overgenomen uit dit 
economisch profiel.

Binnen SML is op basis van analyse van Midden-Limburg in combinatie met economische trends een aantal 
regionale opgaves voor de komende jaren geformuleerd:

1. Vitale werklocaties als gevolg van de veranderende ruimtevraag (dynamisch voorraadbeheer en toevloed 
nieuwe bedrijven door acquisitie).
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2. Optimalisatie arbeidsmarkt als gevolg van veranderende demografie, kwalitatieve mismatch, aanstaande 
uitstroom van ouderen en relatieve hoge werkloosheid (onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar 
afstemmen).

3. Innovatie en ondernemerschap omdat de productiviteit achter loopt.
4. Vrije tijdseconomie als gevolg van de verwevenheid met detailhandel en in bredere zin de vitaliteit van 

binnensteden en plattelandsgebieden.
5. Mobiliteit en infrastructuur.
6. Verduurzaming (stimuleren van circulaire economie).

Binnen het voorliggend ondernemingsplan wordt mede aansluiting gezocht met de regio visie en de 
strategische investeringsagenda van de Midden-Limburgse gemeenten. OML is agenda lid van het bestuurlijk 
overleg SML EEB en heeft zitting in het ambtelijk overleg SML EEB.

3.2.2 Stichting Keyport 2020  
“Keyport 2020 is in 2013 officieel gestart en heeft zich sindsdien ontwikkeld tot een netwerk- en 
uitvoeringsorganisatie die haar rol als verbinder, aanjager en initiator steeds beter weet in te vullen. Keyport 
2020 is één van de zes triple helix regio’s in Zuid-Oost Nederland en de provincies Noord-Brabant en Limburg 
van het Brainport Network.

Keyport 2020 versterkt de economische groei, bevordert de werkgelegenheid en verbetert het vestigingsklimaat 
voor ondernemers. Samenwerken, vooral binnen de triple helix, is het uitgangspunt van Keyport 2020.

Keyport 2020 zet zich in op het versterken van de concurrentie- en innovatiekracht van het (startende) regionale 
bedrijfsleven. Daarbij hebben innovatie- en werkgelegenheidsstimulering, kennisvalorisatie, het toegankelijker 
maken van financiering en het wegnemen van knelpunten die het ondernemen belemmeren, onze bijzondere 
aandacht. Daarnaast wil Keyport 2020, samen met andere partners, een bijdrage leveren aan een zo optimaal 
mogelijk vestigingsklimaat om bedrijven te behouden c.q. aan te trekken. Keyport 2020 werkt hier actief aan 
langs meerdere routes. Keyport 2020 zet in op onderstaande thema’s.

Innovatie
Innovatie is van essentieel belang voor de ontwikkeling van de regionale economie en daarmee
voor onze toekomstige welvaart. Bedrijven hebben belang bij investeringen in innovatie. Innovaties leveren 
betere en/of nieuwe producten op met winstmogelijkheden en/of behoud van hun marktpositie.

Ondernemerschap
Ondernemers leveren door hun creativiteit en innovatievermogen een belangrijke bijdrage aan de economische 
groei van de regio. Keyport 2020 faciliteert activiteiten die ondernemers helpt om te blijven ondernemen, om in 
te spelen op de vele veranderingen en hen ondersteunt in het realiseren van hun groeiambities.

Arbeidsmarktoptimalisatie
Voldoende en goed gekwalificeerd personeel passend bij de snel veranderende vraag op de arbeidsmarkt is een 
voorwaarde voor het behoud en de uitbouw van de bedrijfs- en concurrentiepositie van het MKB.”

Bovenstaande komt uit het routeplan 2016-2020 van Keyport 2020.

OML neemt als een van de uitvoerende en ondersteunende partners deel aan het managementteam/kernteam 
van Keyport2020. Daarnaast neemt OML deel in de werkgroep die zich bezig houdt met het ontwikkelen van de 
biobased/circulaire economy in Midden-Limburg

3.2.3 Aandeelhoudende gemeenten
OML haakt met het ondernemingsplan aan op de visie van de gemeenten en de opgaven die daarmee gepaard 
gaan. OML zal jaarlijks met de afzonderlijke gemeenten nader afstemmen hoe OML deze visie en opgaven 
vanuit de kerntaken kan ondersteunen.

3.2.4 Provincie Limburg  
Naast de publiekrechtelijke rol vervult de provincie een actieve rol op gebied van economische ontwikkeling 
binnen Limburg. Dit blijkt onder andere uit het feit dat:
 - de provincie Limburg initiator en stimulator is van de regionale samenwerking binnen Midden-Limburg;
 - de provincie vanuit haar publiekrechtelijke rol in nauwe samenwerking met de regio keuzes maakt met 

betrekking tot bedrijventerreinenontwikkeling;
 - de provincie vanuit economische doelstellingen beleidskeuzes maakt die voor de regio uitermate belangrijk 

zijn;
 - de provincie de samenwerkingspartner is in de uitvoering van de herstructureringsopgave zoals deze de 

komende jaren voor Limburg voorligt; 
 - het provinciaal grondbedrijf van de provincie kan gewenste ruimtelijke ontwikkelingen initiëren en 

faciliteren.

De provincie is de afgelopen jaren, via SML, samen met de Midden-Limburgse gemeenten opgetrokken in het 
traject om te komen tot een regionale invulling van het Provinciaal Omgevingsplan 2014. Hierin is onder andere 
afstemming gezocht over de toekomstige invulling van de werklocaties (wonen, kantoor, bedrijventerreinen) en 
de benodigde maatregelen die getroffen kunnen worden om deze locaties vitaal te houden dan wel te maken. 
Daarnaast is de ontwikkeling van de Maasplassen een speerpunt binnen het domein van Recreatie en Toerisme. 
Samen met de provincie is vanuit de regio onderzocht welke ontwikkelingen en activiteiten nodig zijn om de 
kansen die er economisch liggen mogelijk te verzilveren. Een ander speerpunt van de provincie is gelegen in de 
agrarische sector die vooral binnen Midden-Limburg van grote economische betekenis is voor de regio. 

Dynamisch voorraadbeheer, (agrarische) biobased economy en herontwikkeling/herstructurering zijn begrippen 
die de laatste jaren meer en meer aan betekenis hebben gewonnen en die passen binnen het werkterrein van 
OML voor de vijf deelnemende gemeenten. 

Het is dan ook van belang dat de samenwerking tussen provincie Limburg enerzijds en OML samen dan wel 
namens de aandeelhoudende gemeenten anderzijds de komende jaren op alle fronten nog intensiever wordt. 
De uitdagingen waar de regio in haar totaliteit voor staat zijn te groot om als afzonderlijke gemeente, als OML, 
zelfs als Midden-Limburg geheel zonder strategische samenwerking en ondersteuning vanuit de provincie 
Limburg effectief aan te pakken. Binnen dit kader wil OML gezamenlijk met de provincie en de gemeenten 

https://www.limburg.nl/
https://www.keyport2020.nl/nl
https://www.limburg.nl/
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Ondernemers

Regionale partners
 - SML
 - Keyport

Overheid
 - Provincie
 - Liof
 - Gemeenten

Belangengroepen
 - MKB
 - LWV
 - LLTB
 - ELC
 - NVB
 - Etc.

SKBN
 - BOM
 - SADC
 - Oost NV

Nutsbedrijven
 - WML / Enexis / Essent / 

Waterschap / Gasunie / Tennet 
/ Glasvezel / KPN / Etc.

BT partners
 - PML
 - BIZzen
 - Bedrijvenverenigingen

Gebiedsontwikkelings 
partners
 - Gebiedsbureau Weert, 

Nederweert, Leudal
 - Biobased Campus Weert
 - Metalot
 - Brightlands
 - BNG
 - Etc.

Arbeidsmarkt
 - UWV 
 - Westrom
 - Etc.

Overige marktpartijen
 - Projectontwikkelaars en 

vastgoedbeleggers
 - Architecten, bouwers
 - Financiële instellingen
 - Etc.

4. MARKTANALYSE

onderzoeken in welke vorm en in welke mate participatie in OML mogelijk is. 

De provincie ziet OML als de verbindende factor voor alle gemeenten in Midden-Limburg en hecht waarde aan 
de verdere verbinding tussen OML en de gemeenten Weert en Nederweert. OML zal hierin het voortouw nemen.

3.3 Het netwerk van OML
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OML staat voor het creëren van een goed huisvestingsklimaat voor bedrijven en hun 
omgeving. Anders geformuleerd: OML zorgt voor zowel bestaande als nieuwe vitale 
werklocaties voor bedrijven. In het kader van het POL 2014 is dit de komende jaren een 
belangrijke opgave voor alle gemeenten in Limburg. Middels dynamisch voorraadbeheer 
dient het aanbod en de vraag van de werklocaties in kwantitatieve en kwalitatieve zin in 
balans te worden gebracht. Immers, er is deels sprake van een kwantitatief overschot 
aan bedrijventerreinen en een kwalitatieve mismatch. De Midden-Limburgse gemeenten 
hebben gezamenlijk het conceptrapport ‘Regionaal Beleidskader Werklocaties’ 
opgesteld voor de bedrijventerreinen, kantoren en winkels.

Het conceptrapport Regionaal Beleidskader Werklocaties richt zich op de regionale inkadering van het gebruik 
van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking, inclusief drempelwaarden, organisatie en proces.  
In dit beleidskader zijn opgenomen:
 - inventarisatie van bestaande voorraad en plannen
 - uitgangspunten voor uitwerking van kwantiteit naar kwaliteit
 - regionale inbedding van het dynamisch voorraadbeheer
 - toekomstige regionale structuur van werklocaties
 - gemaakte afspraken op hoofdlijnen
 - in te zetten instrumentarium
 - organisatorische en procedurele uitgangspunten

In het navolgende wordt specifiek gekeken naar de vraag en het aanbod van de bedrijventerreinen in Midden-
Limburg. Deze analyse is vooral gebaseerd op het rapport van Rebis “Werklocaties Limburg 2015” dat in 
opdracht van de provincie Limburg is opgesteld. 

Vraag naar bedrijventerreinen in Midden-Limburg in kwantitatieve zin  
per 31 december 2016
Het blijft lastig om een (redelijk) betrouwbaar beeld te krijgen van de toekomstige ruimtevraag op de 
bedrijventerreinen. Er kan een aantal methoden worden gehanteerd, variërend van louter extrapolatie van 
historische uitgiften tot een wetenschappelijke benadering op basis van ontwikkeling beroepsbevolking 
en andere parameters. De uitkomst uit welke methode blijft te allen tijde een ruwe indicatie op een hoog 
geaggregeerd niveau. Daar de gemeenten gebruik maken van de gegevens van BRO, waarbij de toekomstige 
vraag gebaseerd is op een extrapolatie van de historische uitgiften, hanteert OML dezelfde methodiek voor de 
indicatie van de vraag naar kavels. Een en ander is thans nog gebaseerd op de laatst beschikbare rapportage 
naar de stand van zaken per 31 december 2016.

De kwantitatieve vraag naar alle soorten kavels bedrijventerreinen voor de komende tien jaar (periode 2018–
2027) op basis van de historische uitgifte (rapport ‘Werklocatie Limburg 2015’) kan met deze methodiek als 
volgt worden berekend:
 - Indicatie voor de vraag naar kavels voor de komende tien jaar op basis van historische uitgifte over een 

periode van de afgelopen tien jaar: voor alle terreinen en alle kavels in Midden-Limburg 150 ha, waarvan 
108 ha binnen het werkgebied van OML.

 - Indicatie voor de vraag naar kavels voor de komende tien jaar op basis van historische uitgifte over een 
periode van de afgelopen vijf jaar: voor alle terreinen en alle kavels in Midden-Limburg gelijk aan 85 ha, 
waarvan 75 ha binnen het werkgebied van OML.

OML hanteert voor haar eigen bedrijventerreinen een gemiddelde jaarlijkse uitgifte van 1,75 ha voor reguliere 
kavels en 1,25 ha voor grotere kavels, en komt daarmee op een jaarlijks gemiddelde van 3 ha. Hierbij is geen 
rekening gehouden met de uitgifte van grote logistieke kavel op BPML (in 2017 inmiddels verkocht aan Dokvast) 
en kavels op het specifieke bedrijventerrein Zevenellen

Aanbod bedrijventerreinen in Midden-Limburg in kwantitatieve zin per  
31 december 2016
Het kwantitatieve aanbod van bedrijventerreinen per 31 december 2016 voor Midden-Limburg is in totaal 
274 ha. Dit is gebaseerd op de gegevens uit het rapport ‘Werklocaties Limburg 2016’ waarbij een correctie is 
uitgevoerd op de restcapaciteit van bedrijventerrein Zevenellen. In het betreffende rapport zijn ook gegevens 
opgenomen van reeds uitgegeven kavels die niet in gebruik zijn. Dit kunnen kavels zijn die braak liggen en 
kavels die bebouwd zijn maar waarvan de bebouwing leeg staat. Voor heel Midden-Limburg komt dit neer op 
118 ha, waarvan 57 ha braakliggend en 61 ha leegstaand.

Bovenstaande betekent dat het totale aanbod (alle soorten kavels) op de bedrijventerreinen voor Midden-
Limburg per 31-12-2016 gelijk is aan 274 ha + 118 ha = 392 ha.

Noot: in het jaar 2017 is de uitgifte van de kavels op de bedrijventerreinen in Midden-Limburg zeer hoog 
geweest. Alleen al door OML is in 2017 in totaal 18,7 ha uitgegeven
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5. DE WERK-
ZAAMHEDEN  
VAN OML

Confrontatie vraag en aanbod van bedrijventerreinen in kwantitatieve zin
Alle terreinen in Midden-Limburg
Het aanbod op alle terreinen in Midden-Limburg (inclusief zachte plannen en leegstand/braakliggend) is per 
31/12/2016 392 ha.

Indicatie vraag komende tien jaar op basis van de stand per 31 december 2016:
 - berekend door extrapolatie vijf jaar historische uitgifte: 46 ha, waarvan 35 ha in werkgebied OML.
 - berekend door extrapolatie tien jaar historische uitgifte: 137 ha, waarvan 93 ha in werkgebied OML.

OML is van mening dat de verhouding tussen vraag en aanbod van reguliere kavels in kwantitatieve zin 
uit balans is, zeker wanneer niet alleen met de restcapaciteit rekening wordt gehouden maar ook met de 
uitgegeven kavels die niet in gebruik zijn. In principe kan de regio de komende jaren teren op uitgeefbare 
kavels, en dient men daarom terughoudend te zijn met de planvoorraad en zachte plannen. 
Hierbij zij echter opgemerkt dat er na 2017 geen grote (logistieke) kavels meer beschikbaar zijn en dat 
sommige gemeenten nog slechts een beperkt aanbod aan bedrijfskavels hebben. OML moet momenteel nee 
verkopen aan (logistieke) spelers die op zoek zijn naar kavels groter dan 5 ha. Ook is OML in contact met niet 
logistieke bedrijven die een grote ruimtevraag hebben waaraan niet voldaan kan worden. OML zal de komende 
periode onderzoeken waar grote kavels binnen bestaande terreinen gecreëerd zouden kunnen worden dan wel 
waar eventueel nieuwe bedrijventerreinen aangelegd kunnen worden die aan deze marktvraag kunnen voldoen.

Bedrijventerrein Zevenellen - haven (gemeente Leudal)
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Wij dragen bij aan economische ontwikkeling van Midden-Limburg en streven daarbij 
naar een verbetering van de leefbaarheid. Onze toegevoegde waarde zit in het creëren 
van een goed huisvestingsklimaat voor bedrijven en hun omgeving.

Wij realiseren dit door:
 - Advisering bij ruimtelijk-economische vraagstukken
 - Locatie -en gebiedsontwikkeling, waaronder herstructureringsprojecten en strategische verwervingen
 - Acquisitie van bedrijven en sales van bedrijventerreinen
 - Mogelijke ontwikkeling en uitgifte van nieuwe bedrijventerreinen

5.1 Advisering bij ruimtelijk-economische 
vraagstukken

OML zal zich met ingang van 2018-2019 bezig houden met Ruimtelijk-economische Advisering.

Genoemde vraagstukken kunnen onder andere betrekking hebben op:
 - Conceptontwikkeling
 - Locatie- en gebiedsontwikkeling
 - Herstructurering van private kavels
 - Mogelijk gewenste ontwikkeling van nieuwe kavels
 - Acquisitie van ondernemingen
 - Plannen van aanpak / ontwikkelingsplannen
 - Onderzoek naar strategische verwervingen
 - Advisering met betrekking tot marktinitiatieven

De advisering bij ruimtelijk-economische vraagstukken kan plaatshebben wanneer OML en de gemeente 
hierover individuele afspraken maken. Ook kan OML op eigen initiatief onderzoeken, case studies, etc. (laten) 
verrichten. OML reserveert voor eigen onderzoeken voor de komende 4 jaren in totaliteit een werkbudget van 
€200.000,- in de begroting. Het bedrag kan revolverend ingezet worden, zodra de onderzoeken uitmonden in 
nieuwe projecten c.q. opdrachten van derden. De onderzoekskosten kunnen immers in het project geactiveerd 
worden, waardoor het budget voor de out of pocket kosten weer navenant toeneemt.

Doordat OML zich met deze vorm van advisering bezighoudt, zal een en ander ook vertaald kunnen worden in 
concrete projecten die de Midden-Limburgse economie versterken. Op deze wijze krijgt OML meer ruimte om 
ambities waar te maken en ondernemerschap te tonen. 

Noot: de huidige dienstverleningsovereenkomsten die OML met de gemeenten heeft afgesloten, lopen tot 
en met 2019. OML is in overleg met de afzonderlijke gemeenten of en hoe de dienstverlening reeds in 2018 
(geleidelijk) getransformeerd kan worden naar de ruimtelijk-economische adviseringsactiviteiten. OML wil eind 
2018 in goed overleg met de gemeenten stoppen met de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomsten om 
zich daarmee optimaal te kunnen wijden aan de nieuwe vormen van advisering.

5.2 Locatie- en gebiedsontwikkeling, 
waaronder herstructurering en 
strategische verwervingen

Doel
Het bedenken van gebieds- en locatieconcepten kan zorgen voor een juiste segmentering van werklocaties 
en clustering van elkaar versterkende bedrijvigheid. Bovendien kan een conceptuele benadering bestaande 
werklocaties nieuw leven inblazen en weer aantrekkelijk en vitaal maken voor de markt (herstructurering/
herontwikkeling). Echter, niet alle locaties lenen zich voor een specifieke clustering en er is in sommige 
gevallen ook gewoon behoefte aan een regulier terrein met een mix van diverse bedrijvigheid.

Om locatie –en gebiedsontwikkelingen op gang te brengen kan OML participeren in projecten, dat wil zeggen 
risicodragend kapitaal ter beschikking stellen; hiermee worden bij voorkeur private en publieke partijen 
samengebracht om de herstructurering en/of gebiedsontwikkeling mogelijk te maken. Door de inbreng van 
kapitaal worden marktpartijen en gemeenten verleid zelf te investeren in projecten. Door te participeren, doet 
OML actief mee in projecten en kan zij invloed uitoefenen op de herstructurering/gebiedsontwikkeling en wordt 
de mogelijkheid geboden om op het eindresultaat te sturen.

Hoe
In overleg met de betreffende gemeente, de regio of gelieerde partijen bedenkt en ontwikkelt OML nieuwe 
gebieds- en locatieconcepten en ondersteunt bestaande. Dit kan ertoe leiden dat OML de grip op de locatie 
wil verkrijgen en behouden om zodoende het concept of een beoogd project tot wasdom te laten komen en 
de ontwikkeling mogelijk te maken, c.q. te bewaken. Hierbij is het van belang dat OML op momenten, met 
inachtneming van het bepaalde in hoofdstuk 10 van dit ondernemingsplan, strategische posities kan verwerven.

Gebiedsontwikkeling
Hieronder verstaat OML de integrale benadering van ruimtelijke opgaven voor werklocaties, waarin alle 
benodigde activiteiten ter realisering van een project in samenhang met de opstalactiviteiten worden 
gerealiseerd.

Strategische verwervingen
Strategische verwerving kan geschieden op een moment dat zich, passend binnen de doelstellingen van 
OML, een kans voordoet om gronden/vastgoed aan te kopen op een strategische locatie, terwijl toekomstige 
gebruikers nog niet in beeld zijn dan wel de beoogde (financiële) partners op dat moment niet in staat zijn snel 
en adequaat op de mogelijkheid te reageren.
Dergelijke verwervingen kunnen alleen dan plaatshebben wanneer OML het doel van de verwerving aangeeft 
(bijvoorbeeld verkleuring van een terrein, het veiligstellen van toekomstige groei, het creëren van benodigde 
schuifruimte, etc). Daarbij moet eveneens een doorkijk gegeven worden over het moment en de wijze waarop 
de gewenste exit plaats kan hebben.
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Herstructurering
Het doel van herstructurering is verouderde bedrijventerreinen weer aantrekkelijk te maken voor de 
gebruikers van de daarop gelegen opstallen. Herstructurering dient twee doelen: het zorgen voor een goed 
vestigingsklimaat (economische invalshoek) en het zorgvuldig omgaan met de beperkt beschikbare ruimte in 
Midden-Limburg (ruimtelijke invalshoek). Herstructurering heeft onder andere betrekking op verpauperde of 
braakliggende terreinen, gebouwen met langdurige leegstand en verpaupering, etc. Herstructurering heeft 
geen betrekking op achterstallig onderhoud van gebouwen of terreinen. Ook de aanpak van de (verouderde) 
openbare ruimte is en blijft een taak van de gemeente in kwestie.

Randvoorwaarde
Ten aanzien van de ontwikkeling en invulling van gebiedsconcepten is een ‘lange adem’ vereist van OML en de 
aandeelhouders. Dit kan betekenen dat OML voor een bepaalde periode de gronden in bijvoorbeeld erfpacht 
uitgeeft om uiteindelijk, zodra het concept zich heeft bewezen, aan een (derde) partij(en) te verkopen. 

5.3 Acquisitie en sales activiteiten 
Doel
Het doel van de sales activiteiten is enerzijds om nieuwe (passende) bedrijvigheid naar de regio te krijgen, 
en anderzijds de juiste bedrijvigheid te krijgen op de werklocaties die versterkend is voor de reeds zittende 
ondernemers en/of bijdraagt aan een specifiek gebieds-/locatieconcept. 

Hoe
Sales is niet enkel verkoop, maar alle activiteiten die leiden naar een omzet welke gehaald wordt uit de 
behoeften van het netwerk. Daarbij kun je concreet denken aan dienstverlening, verhuur, verkoop, pacht, etc., 
alle wijze van inzet van OML leidend naar omzet voor OML. 

De uitgifte en inzet van grondposities gebeurt (nog) overwegend door verkoop, maar andere uitgiftemodellen 
zoals erfpacht en tijdelijke verhuur en zelfs grondruil behoren tot de mogelijkheden. Dit vanuit de filosofie dat 
grondposities/kavels een hulpmiddel zijn om bedrijven de juiste huisvesting te geven. OML kan in dit kader ook 
een makelaarsfunctie vervullen voor de grondposities/werklocaties die de gemeenten (nog) in eigen portefeuille 
hebben. Tevens kan tegen marktconforme voorwaarden een makelaarsfunctie worden vervuld voor bedrijven die 
van hun overtollige vastgoed af willen.

OML werkt bij de sales van nieuwe bedrijvigheid samen met (regionale) partners als Keyport 2020, LIOF, 
gebiedsbureau Weert, Nederweert en Leudal en Biobased Campus Weert en heeft directe relaties met 
vastgoedmakelaars, projectontwikkelaars en vastgoedbeleggers. Via deze partijen heeft OML toegang tot een 
uitgebreid netwerk van potentiële nieuwe vestigers. 

OML onderzoekt actief de markt (big-data, BOG’s, eigen direct netwerk) van Midden-Limburg om erachter 
te komen welke bedrijvigheid bestaande werklocaties kan versterken, en welke bedrijven hiervoor eventueel 
beter verplaatst kunnen worden naar andere locaties. Segmentering van werklocaties en clustering van elkaar 
versterkende bedrijven zijn hierbij de hoofddrijfveren. Kennis en inzicht in de marktsituatie (gebruik van locaties) 

Bedrijfsontwikkelingsgesprekken (BOG’s)
Doel
De BOG’s zijn een instrument om met bedrijven in contact te komen en te achterhalen wat er nu en mogelijk in 
de toekomst speelt bij de ondernemers.

Wat biedt OML
OML voert vanuit haar rol bedrijfontwikkelingsgesprekken (BOG’s) met bedrijven. In overleg met de gemeenten 
worden bedrijven geselecteerd om namens de gemeente gesprekken mee te voeren. Vooraf wordt overlegd 
over de onderwerpen die in ieder geval in de BOG’s (en waar aan de orde gespecificeerd per bedrijf) aan de orde 
moeten komen.
De resultaten en conclusies van de diverse BOG’s leveren input, voor de één op één relatie tussen gemeente en 
het bedrijf, en kunnen daar waar van toepassing leiden tot gerichte acties tussen gemeente en ondernemer.

Toegevoegde waarde van OML voor de gemeente
Door het bevragen van meer bedrijven, verspreid binnen onze regio, komt ook marktinformatie beschikbaar 
en worden trends zichtbaar. Dit kan de input (trigger) zijn voor het beleid op middellange en lange termijn (op 
economisch terrein) van gemeenten en – geaggregeerd- de regio. Op deze manier hebben bedrijven (op meer 
korte termijn) en gemeenten (naast de korte termijn ook voor de middellange en lange termijn) profijt van deze 
intensieve vorm van proactieve bedrijfscontacten.

Tenslotte gaat OML op basis van specifieke locatie- en gebiedsconcepten actief de markt op om bedrijven te 
acquireren die hier binnen passen. Dit gebeurt vanuit een specifieke toekomstvisie van het gebied op basis van 
een opgesteld marketing- en acquisitieplan. OML zal hiervoor haar directe en indirecte netwerk inschakelen en 
de sales veelal vanuit hiertoe gevormde allianties/ samenwerkingsvormen uitvoeren.

Randvoorwaarde
Belangrijke voorwaarde voor succesvolle sales is dat Midden-Limburg als regio aantrekkelijk is, en dat de juiste 
ecosystemen voorhanden zijn dan wel gebouwd worden, om bestaande bedrijvigheid te behouden en nieuwe 
bedrijvigheid naar binnen te halen.

en toekomstverwachtingen van individuele bedrijven is een essentiële voorwaarden om deze vorm van acquisitie 
efficiënt en effectief te kunnen uitvoeren.
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6. STRATEGISCHE 
OPGAVE OML

5.4 Mogelijke ontwikkeling en uitgifte van 
nieuwe bedrijventerreinen

Daar waar uit analyse van de marktvraag en locatie onderzoek blijkt dat er een tekort aan bepaalde soorten 
bedrijventerreinen dreigt, kan herstructurering (uitbreidings)ruimte aan bedrijven bieden. Aanvullend kan de 
vraaggerichte ontwikkeling van nieuwe terreinen de economie van Midden-Limburg versterken. OML speelt 
hierin voor de aandeelhouders en eventueel de provincie graag een belangrijke rol. Aandachtspunt hierbij is dat 
de mogelijk te ontwikkelen nieuwe bedrijventerreinen complementair zijn aan de bestaande voorraad terreinen 
en hiermee niet primair concurreren.

OML put zijn marktkennis uit o.a.: interne database; sales overleggen; bedrijfsontwikkelingsgesprekken 
(BOG’s); overleg met parkmanagementorganisaties en accountmanagers gemeenten; periodiek overleg met 
LIOF en de provincie Limburg. Genoemde marktkennis, eventueel gecombineerd met nader marktonderzoek, 
kan leiden tot adequaat onderbouwde plannen voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen.

OML heeft de kennis en kunde in huis om nieuwe bedrijventerreinen te ontwikkelen, aan te leggen en uit te 
geven; een en ander behoort tot de core business van OML. Binnen dit kader is OML gewend: 
 - grondposities van derden te verwerven;
 - het planologisch traject voor de ontwikkeling te ondersteunen;
 - de planontwikkeling en inrichting van een terrein vorm te geven;
 - het terrein (gefaseerd) bouwrijp te laten maken;
 - en de kavels zelfstandig uit te geven.

Gelet op het feit dat er binnen Midden-Limburg nauwelijks nog grote (logistieke) kavels beschikbaar zijn, terwijl 
de vraag hiernaar nog steeds toeneemt, zal OML in samenwerking met de provincie Limburg en de gemeenten 
onderzoeken of en waar een bedrijventerrein voor grootschalige activiteiten binnen Midden-Limburg ontwikkeld 
zou kunnen worden.
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In de voorgaande hoofdstukken zijn de missie, visie, kerntaken en hoofddoelstellingen 
van OML weergegeven. Hierbij is aangegeven binnen welke omgeving en welke 
markt OML zich bevindt en welke werkzaamheden OML daartoe gaat uitvoeren. In dit 
hoofdstuk vindt de vertaling van de voorgaande hoofdstukken (de SWOT-analyse) plaats 
naar de strategische opgave voor OML voor de lange termijn (tijdshorizon tien jaar).

Sterkte
 - (Theoretische) afstand tot politiek, mits  

€ onafhankelijk en mandaat
 - (Toegepaste) kennis en kunde; specialisatie
 - Verbindende factor tussen Midden-Limburgse 

gemeenten en tussen bedrijfsleven en overheid
 - Behartigen van regionale belangen / 

vertegenwoordigende rol
 - Netwerk zowel publiek als privaat

Kansen
 - Verdere samenwerking en afstemming tussen 

de uitvoeringsorganisaties 
 - Regionalisering economie
 - Dienstverlening als profit centre (voor derden?)
 - Herontwikkeling werklocaties 
 - Ander verdienmodel (cashgenerators, 

rendement)
 - Netwerkorganisatie
 - Kennis center (toegepaste kennis)
 - Opbouwen publiek-private samenwerkingen
 - Ruimte voor ondernemerschap en 

slagvaardigheid
 - Strategische samenwerking met provincie 

Limburg

Zwakte
 - Beeldvorming buitenwereld
 - Afhankelijkheid van gemeenten; autonomie?
 - Dubbele opstelling gemeenten
 - Balans tussen korte en lange termijn 
 - Financieel of maatschappelijk rendement 

bepalend voor keuzes
 - Verdienmodel? 
 - Proactief; in dienstverlening, advies en 

commercie
 - Om proactief te kunnen zijn is de vaste 

bezetting van OML beperkt

Bedreigingen
 - Beperkte focus (financieel en risico-gedachte)
 - Verdienmodel
 - Continuïteit door afhankelijkheid van bezetting 

bij aandeelhouders (invloed van wisseling van 
de wacht), ‘goed’ aandeelhouderschap

6.1 Strategische opgave OML voor de regio
Het regioprofiel van Midden-Limburg zoals opgesteld binnen SML en het dynamisch voorraadbeheer uit het 
Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) 2014, geven mede vorm aan de regionale strategische opgave voor 
OML. Het regioprofiel is gebaseerd op de 5 thema’s: vitale werklocaties, optimalisatie arbeidsmarkt, innovatie 
en ondernemerschap, vrije tijdseconomie en verduurzaming. De thema’s zijn vertaald in de strategische 
regionale opgave voor OML bij het creëren van een goed huisvestingsklimaat voor bedrijven. 

Thema vitale werklocaties (bedrijven)
Vitale werklocaties zijn een voorwaarde voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat en een gezond 
productiemilieu.
1. OML adviseert de aandeelhoudende gemeenten over de impact van nieuwe marktinitiatieven op 

de bedrijvigheid en ontwikkelmogelijkheden op andere werklocaties binnen Midden-Limburg door 
actief monitoren van de voorraad werklocaties bedrijven, leegstand en gebruik van gronden. Dit 
door het bijhouden van marktinformatie/kennis over de bedrijvigheid op de werklocaties middels 
marktconsultaties en toepassing van big data (en daarmee het ontsluiten en koppelen van diverse kennis- 
en informatiesystemen).

2. OML voert een actief regionaal grondbeleid en zorgt hierdoor ervoor dat a) regionaal strategisch 
belangrijke grondposities (tijdelijk) zeker worden gesteld voor beoogde en gewenste marktontwikkelingen, 
b) er regionaal voldoende schuifruimte is op de werklocaties voor groeimogelijkheden van bedrijven, 
c) bedrijven regionaal op de juiste werklocaties gepositioneerd worden (milieucategorie, kwaliteit en 
uitstraling, ontsluitingsmogelijkheden, algemene voorzieningen en elkaar versterkende bedrijven) onder de 
juiste vestigingsvoorwaarden (flexibiliteit, gebruiksvergoeding).

3. OML wil de kwaliteit en daarmee de toekomstbestendigheid op de bedrijventerreinen bewaken en 
bevorderen door het promoten en ondersteunen van (regionaal) parkmanagement in samenwerking met 
Stichting Parkmanagement Midden-Limburg.

4. OML haalt in samenwerking met gelieerde partners nieuwe bedrijvigheid binnen door het gezamenlijk 
opzetten van een goed ecosysteem voor initiatieven als E-fulfillment, circulaire en biobased economy 
alsook watersportrecreatie, waarbij OML gethematiseerde gebieden ontwikkelt zoals bedrijventerrein 
Zevenellen en het one-stop-service center op de Nautische Boulevard in Wessem.

5. OML acquireert in samenwerkingsverband met gelieerde partijen actief nieuwe bedrijvigheid.
6. OML zal de komende periode op verzoek het gebruik en kwaliteit van de bestaande bedrijventerreinen 

onderzoeken en waar mogelijk actief kansen en mogelijkheden zoeken voor optimalisatie.
7. Vanuit proactieve marktgesprekken met de gemeenten en bedrijven zal OML huisvestingsvraagstukken van 

ondernemers signaleren en actief oppakken.
8. Voor alle 5 deelnemende gemeenten kan OML op verzoek adviseren bij ruimtelijk-economische 

vraagstukken.

Thema optimalisatie arbeidsmarkt
De veranderende demografie, de kwalitatieve mismatch, de aanstaande uitstroom van ouderen en de steeds 
krapper wordende arbeidsmarkt zorgen voor een aantal opgaven.
9. OML signaleert op basis van haar marktkennis en gesprekken met ondernemers mogelijke knelpunten 

over gevraagde en beschikbare arbeidskrachten en informeert de markt over lopende programma’s en 
initiatieven.
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Thema innovatie en ondernemerschap
Het MKB is sterk vertegenwoordigd, financieel sterk maar de productiviteit loopt achter op de rest van 
Nederland. Innovatie is ook van belang voor het versterken van de concurrentiepositie, het vestigingsklimaat 
en het profiel van de regio als onderdeel van Brainport.
10. OML is actief ambassadeur voor Keyport 2020 en informeert ondernemers in gesprekken actief over de 

mogelijkheden van Keyport 2020.
11. Eind 2022 is in Midden-Limburg een ecosysteem opgezet/uitgerold rond de agribusiness, circulaire en 

biobased economy waarbij het concept van de bioboased agriculture op bedrijventerrein Zevenellen één van 
de stuwende krachten is. 

12. OML zorgt er desgewenst voor dat er plekken binnen de regio zijn die als proeftuin kunnen dienen voor het 
valideren van en experimenteren met innovatieve ontwikkelingen (bedrijventerrein Zevenellen).

13. Ondernemers kunnen onder op hun behoefte afgestemde condities en prijzen grond gebruiken op de werk-
locaties van OML door andere vergoedingsmodellen te gebruiken dan louter direct te investeren in de grond.

14. Op de werklocaties van OML kunnen centrale voorzieningen worden getroffen/aangelegd die ondernemen 
voor ondernemers goedkoper, gemakkelijke en flexibeler maken.

Thema vrije tijdseconomie
Vrije tijdseconomie is vanwege de verwevenheid met detailhandel en in bredere zin de vitaliteit van 
binnensteden en plattelandsgebieden belangrijk voor Midden-Limburg.
15. Door actief grondbeleid worden de natte kavels in het gebied rond de Maasplassen zoveel mogelijk 

ingezet voor watergebonden bedrijvigheid, en op daartoe aangewezen plekken specifiek voor bedrijvigheid 
gerelateerd aan de watersport.

16. De ontwikkeling van de Maasplassen en de ontginning van dagrecreatie in de gemeenten hebben in 
2022 een impuls gekregen door een gezamenlijke ontwikkeling van de Nautische Boulevard te Wessem, 
waarbij onderzocht wordt of en hoe OML mede verantwoordelijk kan zijn voor de realisatie van de 
gebiedsontwikkeling en het aantrekken van nautische bedrijvigheid.

Thema Verduurzaming
Verduurzaming van de economie is een landelijke opgave.
17. Bedrijventerrein Zevenellen geeft agrariërs de mogelijkheid te experimenteren met nieuwe teelten; er 

wordt een oplossing gecreëerd voor de varkensmestproblematiek en er wordt middels ketenversterking 
ingezet op hergebruik en inzet van circulaire / biobased materialen en grondstoffen. Ook is ruimte voor 
circulaire economie zoals bijvoorbeeld het omzetten van plastic afval in grondstoffen.

6.2 Strategische opgave OML ten  
aanzien van samenwerking

Samenwerking Provincie Limburg
Achtergrond
Provincie Limburg is momenteel vooral financier van OML middels de achtergestelde lening. Gelet op de 
strategische opgave van de regio, grote en complexe herontwikkelingen als bedrijventerrein Zevenellen, is het 
noodzakelijk de komende periode de samenwerking met de provincie op meerdere niveaus te versterken.

Opgave OML
Ervoor zorgen dat Provincie Limburg een partner van OML wordt bij de uitvoering van de strategische opgave 
van de regio en de gemeenten.

Samenwerking aandeelhoudende gemeenten
Achtergrond
Met de aandeelhoudende gemeenten OML wordt op verschillende niveaus samengewerkt: bestuurlijk, ambtelijk 
en publiekrechtelijk. Er vinden periodiek overleggen plaats over lopende zaken en ontwikkelingen, daarnaast 
wordt inhoudelijk op lopende dossiers samengewerkt. 

Opgave OML
OML en de aandeelhoudende gemeenten werken nog meer intensief als partners actief en zakelijk samen ten 
behoeve van de regionale en gemeentelijke strategische opgaven die voorliggen.

Samenwerking Stichting Keyport
Achtergrond
Op regionaal niveau wordt voornamelijk samen gewerkt met Stichting Keyport, een zusterorganisatie van OML 
als het gaat om het versterken van de economische structuur van de regio namens de gemeenten en de regio. 
De samenwerking vindt vooral binnen het Kernteam van Keyport 2020 plaats, maar breidt zich gestaag uit op 
gebieden als de circulaire / biobased economy.

Opgave OML
Zorgen voor een vanzelfsprekende samenwerking met Keyport 2020 in de strategische opgave van de regio en 
de afzonderlijke gemeenten.

Samenwerking gemeenten Weert en Nederweert
Achtergrond
De gemeenten Weert en Nederweert participeren in SML en Keyport 2020 waar het gaat om Midden-Limburgse 
ontwikkelingen. Weert en Nederweert participeren niet als aandeelhouders in OML. OML en de gemeenten 
zoeken elkaar momenteel wel (voorzichtig) op en er zijn verkennende gesprekken gaande hoe zij elkaar kunnen 
versterken en samenwerken binnen de regionale opgave ten aanzien van de vitale werklocaties bedrijven.
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Opgave OML
Op bestuurlijk en ambtelijk niveau samenwerken met de gemeenten Weert en Nederweert. 

Overige samenwerkingen gelieerde partijen binnen Midden-Limburg
Achtergrond
OML werkt binnen de regio actief samen met Gebiedsbureau Weert, Nederweert en Leudal en Biobased 
Campus Weert ten aanzien van de ontwikkeling van de circulaire/ biobased economy in Midden-Limburg. 
De samenwerking met de betreffende partijen ontwikkelt zich gestaag en lijkt voor wat betreft de biobased 
economy uit te stijgen boven sec de ontwikkeling van bedrijventerrein Zevenellen.

Opgave OML
De samenwerking met de gelieerde partijen voortzetten, verankeren en waar mogelijk verdiepen.

Bovenregionale samenwerking
Achtergrond
Er wordt bovenregionaal actief samengewerkt met gelieerde partijen, waaronder LIOF. Er vindt informatief 
overleg plaats met een aantal partijen. Gelet op de problematiek van de vitale werklocaties en de regionale 
gebiedsontwikkelingen, is het van belang dat OML de samenwerking verder opzoekt met initiatieven en 
organisaties elders in de provincie en daarbuiten.

Opgave OML
Vanuit de strategische projecten van OML daar waar mogelijk samenwerking zoeken buiten de regio  
Midden-Limburg.

6.3 Strategische opgave OML ten aanzien 
van netwerken

Ondernemers netwerken
Achtergrond
OML heeft zelf via bedrijfsgesprekken een directe relatie met ondernemers, maar begeeft zich vaak via en in 
samenwerking met gelieerde partijen in diverse ondernemers-netwerken. Zo is de relatie met de BIZ-zen, 
bedrijvenverenigingen en in Roermond met PML belangrijk voor (indirect) contact met de ondernemers op de 
bedrijventerreinen. Daarnaast heeft OML contacten met bedrijfsvastgoedmakelaars, projectontwikkelaars, 
vastgoedbeleggers en bouwers en vergroot via hen indirect het netwerk in de vastgoedwereld en bij 
ondernemers.

Opgave OML
De bestaande netwerken actief onderhouden en inzetten op (directe en/of indirecte) uitbreiding van het 
netwerk.

Kennisnetwerken
Achtergrond
OML neemt deel in de Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN), waarbinnen 
periodiek bijeenkomsten worden georganiseerd voor de deelnemers. Binnen dit netwerk zijn (provinciale) 
ontwikkelingsmaatschappijen en –recent- toonaangevende onderzoeksbureaus vertegenwoordigd. 
Daarnaast beheert en is OML actief in inhoudelijke netwerken en onderhoudt zij intensief contact met 
individuele organisaties binnen een inhoudelijk netwerk welke toegevoegde waarde heeft op het gebied van 
inhoudelijke kennis die niet direct aanwezig is binnen OML, maar wel noodzakelijk voor haar werkzaamheden.

Opgave OML
Actieve deelname van OML binnen de SKBN en de kennis die binnen dit netwerk wordt opgehaald en gedeeld 
vertalen naar de praktische zaken van OML. De opgedane kennis ook actief, waar van toepassing, delen met de 
aandeelhoudende gemeenten. 
Actief netwerk binnen en buiten de regio op het gebied van kennis welke aansluit bij de gebiedsconcepten en de 
bedrijfsvoering van OML

Bestuurlijke netwerken
Achtergrond
De bestuurlijke netwerken van OML zijn gerelateerd aan de samenwerkingspartners als hierboven genoemd.

Opgave OML
De relatie met de bestaande bestuurlijke netwerken minimaal handhaven en op provinciaal niveau uitbreiden.

Netwerken van financiers, investeerders en subsidieverstrekkers
Achtergrond
OML heeft periodiek overleg met de BNG en de Rabobank Roermond voor wat betreft actieve 
financieringsmogelijkheden. Via onder andere LIOF en Keyport 2020 heeft OML alleen indirecte lijnen met 
regionaal, nationaal en internationaal opererende investerings- en financieringsinstanties. OML heeft een 
beperkt direct netwerk van investeerders, alternatieve financiers en subsidieverstrekkers opgebouwd. Hier 
ligt een uitdaging het netwerk verder uit te bouwen, mede gelet op de strategische (regionale) opgaven 
waar OML voor gesteld staat. Zo is het wenselijk en wellicht noodzakelijk dat voor majeure projecten als de 
herontwikkeling bedrijventerrein Zevenellen en de Nautische Boulevard nieuwe (private) investeerders worden 
gevonden.

Opgave OML
OML zal de komende jaren de toegang tot een netwerk van financiers, investeerders en subsidieverstrekkers 
uitbreiden en dit inzetten voor de financiering van majeure projecten alsook voor het realiseren van andere 
projecten zoals op gebied van duurzaamheid.
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Overige netwerken
Achtergrond
OML heeft de afgelopen periode haar netwerk als onderdeel van de herontwikkeling (indirect) binnen Limburg 
uitgebreid in de agri- en foodbranche.

Opgave OML
Ten behoeve van de verdere ontwikkeling van bedrijventerrein Zevenellen zal het netwerk uitgebreid moeten 
worden tot minimaal Zuid-Oost Nederland maar wellicht verder en mogelijk naar België en Duitsland. 

7. MARKETINGPLAN
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Dit hoofdstuk beschrijft op hoofdlijnen het marketingplan van OML voor de komende 4 
jaar en vormt de kapstok voor de komende jaarplannen, waarin de strategie en acties in 
detail nader worden uitgewerkt.

7.1 Positionering en branding op 
organisatieniveau binnen de 
regiobranding

Over vier jaar is het voor de buitenwereld in beeld, woord en daad duidelijk dat OML de strategische partner, 
uitvoeringsorganisatie en de autoriteit is op gebied van de huisvestingsmogelijkheden van bedrijven op de 
bedrijventerreinen binnen Midden-Limburg (werkgebied van de aandeelhoudende gemeenten). Hierbij sluit 
OML aan bij de overkoepelende branding van Midden-Limburg welke is vastgelegd in het regioprofiel van SML.

Hiertoe zal OML de komende jaren nadrukkelijk inzetten op de naamsbekendheid en P&R van OML. OML zet 
naast haar huidige digitale/online kanalen ook in op actief publiceren middels andere mediakanalen. Daarbij 
wordt inhoudelijke en merk-gerelateerde informatie verstrekt welke altijd leidt tot specifieke sales informatie 
en beschikbaar aanbod. Regionale en nationale mediapartners zijn daarbij van essentieel belang. 

7.2 Marktanalyse en marktkennis
Kwalitatieve doelstelling
Eind 2022 beschikt OML over een informatiesysteem, waarin geografisch informatie en regionale 
bedrijfshuisvestingsinformatie (aanbod en behoefte) zijn opgenomen, ter ondersteuning van het dynamisch 
voorraadbeheer van de werklocaties (bedrijventerreinen) en de daarvoor benodigde activiteiten van OML 
(concept ontwikkeling, gerichte acquisitie, strategische grondposities). OML levert marktanalysen en 
bijpassende adviezen op basis van de informatiesystemen. 

Uitgangspunt
De regio erkent en positioneert OML als de organisatie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het 
dynamisch voorraadbeheer.

Doelstellingen
Eind 2019 zijn de bedrijventerreinen/locaties in eigendom van OML ondergebracht in een Geografisch Informatie 
Systeem (GIS). Hierbij wordt bekeken of OML kan aansluiten op hetgeen de gemeenten zelf al hebben.
Eind 2020 zijn de andere bedrijventerreinen binnen de regio ondergebracht in het GIS.
Eind 2022 wordt het marktinformatiesysteem (MIS) ontwikkeld.

Strategieën
Gebiedsinformatie onderbrengen in het GIS, waarin in 2017 de informatie van bedrijventerrein Zevenellen 
is ondergebracht. Regionaal afstemmen welke informatie beschikbaar is en gezamenlijk het GIS en MIS 
ontwikkelen / verder vormgeven.

7.3 Marketingstrategieën  
werkzaamheden OML

7.3.1 Advisering bij Ruimtelijk-economische vraagstukken
OML zal met iedere deelnemende gemeente afzonderlijk overleggen welke vraagstukken de komende jaren 
opgepakt kunnen worden. Daarnaast zal vooral via de BOG-gesprekken met ondernemers bekeken worden of 
en welke vraagstukken opgepakt kunnen worden.

7.3.2 Locatie– en gebiedsontwikkeling, waaronder herstructurering en 
strategische verwervingen

OML is momenteel bezig met de ontwikkeling van het gebiedsconcept op bedrijventerrein Zevenellen tot 
het centrum van de circulaire eoconomie / biobased agriculture. Daarnaast werkt OML met de gemeente 
Maasgouw samen aan de ontwikkeling van het concept van het one-stop service centrum aan de Nautische 
Boulevard. De komende jaren zullen deze concepten verder worden uitgewerkt, geconcretiseerd en met 
passende initiatieven ingevuld worden. Het betreft hierbij bestaande locaties die via de concept-ontwikkeling 
geherstructureerd en getransformeerd worden binnen de (boven)regionale ontwikkelingen op het gebied van de 
bio-based economy en Maasplassen.

Het is van belang om de komende periode ook een gebiedsconcept te gaan ontwikkelen voor het 
bedrijventerrein Oosttangent. Dit afhankelijk van de positionering van het terrein.

Bovendien is er de uitdaging voor OML om twee specifieke locaties op BPML en de locatie De Grinderij vanuit 
een ontwikkelconcept de komende jaren gericht op de markt te gaan brengen. 

Tenslotte bereiken ons vanuit de markt vragen voor gebieden en locaties waar specifieke concepten ontwikkeld 
zouden kunnen worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een combinatie van een zorg/food concept. 

Mogelijk dat OML opties zal onderzoeken om nieuwe (thematische) bedrijventerreinen (bijvoorbeeld 
hoogwaardig logistiek) te ontwikkelen, een en ander in samenwerking met de aangesloten gemeenten en 
evt. de provincie.
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7.3.3 Acquisitie en Salesactiviteiten

Terrein Sales strategie Kanaalstrategie Promotiestrategie

Business Park 
Midden-Limburg 
Echt-Susteren

Deels actieve acquisitie op 
basis van locatieconcept, deels 
ondersteunend op basis van 
marktvraag

Eigen acquisitie op basis  
van plan.
Samenwerking met 
ontwikkelaar of belegger.
Accountmanagers gemeenten.

Website OML.
Promotiefilm.
Locatieconcept.

Oosttangent
Afhankelijk van positionering 
terrein actief dan wel 
ondersteunend

Afhankelijk van positionering 
terrein.

Afhankelijk van de 
positionering van het terrein. 
Conceptontwikkeling.

Roerstreek-Zuid
Ondersteunend op basis van 
marktvraag

Eigen acquisitie. 
Accountmanagers gemeente 
Roermond.

Website OML.

Roerstreek-Noord 
(kavel Ringweg)

Actief en ondersteunend op 
basis van behoefte zittende 
ondernemers

Eigen acquisitie op basis 
van herstructureringsplan 
Roerstreek-Noord.

Website OML.

Merummerpoort
Ondersteunend op basis van 
marktvraag

Eigen acquisitie.
Accountmanagers gemeente 
Roermond

Website OML.

De Hanze

Actief en ondersteunend 
op basis van behoefte 
ondernemers gevestigd in de 
regio Roermond

Eigen acquisitie op basis van 
marktinformatie Roermond.
Website OML. 
Accountmanagers gemeente 
Roermond.

Website OML.

Boven de Wolfskuil

Actief en ondersteunend 
op basis van behoefte 
ondernemers gevestigd in de 
regio Roermond

Eigen acquisitie op basis van 
marktinformatie Roermond.
Website OML.
Accountmanagers gemeente 
Roermond. 

Website OML.

De Grinderij
Actieve acquisitie op basis 
van locatieconcept

Eigen acquisitie op basis  
van plan.
Samenwerking met 
ontwikkelaar of belegger.

Website OML.
Promotiefilm.
Locatieconcept.

Windmolenbos

Ondersteunend op basis 
van behoefte ondernemers 
gevestigd in de regio rondom 
Haelen

Website OML.
Accountmanagers gemeente 
Leudal.
Makelaars en beleggers.

Website OML.

Zevenellen
Actieve acquisitie op basis van 
gebiedsconcept

Eigen acquisitie op basis van 
plan. Samenwerking met 
partners.

Website OML en Zevenellen. 
Brochures.

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de voorraad terstond uitgeefbare bedrijfskavels en 
toekomstige uitbreidingsmogelijkheden per 31 december 2017

Bedrijventerrein Soort
Totaal restcapaciteit 
in m2

Gereserveerd / niet 
vrij uitgeefbaar in m2

Mogelijkheid tot 
Uitbreiding in m2

BPML (St Joost)
Modern gemengd /
logistiek, transport 
en distributie

55.500 14.000 Geen

Roerstreek-Zuid

Modern gemengd / 
logistiek, transport 
en distributie,  
2 kavels

6.138 0 Geen

Roerstreek-Noord
Modern gemengd,  
1 kavel via HML BV

49.358 0

Mogelijk door 
einde looptijd van 

erfpachtcontract van 
8.895 m2.

Oosttangent
Modern gemengd /
logistiek, transport 
en distributie

24.827 0
2e en 3e fase totaal 

63.986 m2

De Grinderij

Modern gemend /
logistiek, transport 
en distributie,  
2 grote kavels

75.837 0 Geen

De Hanze Modern gemengd 44.927 0 2e fase circa 34.000 m2

Boven de Wolfskuil
Modern gemengd /
kantoor

20.875 2.548 Geen

Merummerpoort
Modern gemengd / 
kantoor

4.256 2.813 Geen

De Schroof Modern gemengd 14.160 0 Geen

Windmolenbos Modern gemengd 14.336 0 Geen

Koeweide Modern gemengd 0 0
Verwerving kavel 

6.500 m2

TOTAAL TERSTOND 
UITGEEFBAAR

 310.214 19.361 105.790

Zevenellen Concept 300.000 0 N.v.t.

TOTAAL 610.214 19.361 105.790

Uit bovenstaande tabel is af te leiden dat ultimo OML 31 december 2017 nog 290.853 m2 terstond vrij 
uitgeefbare bedrijfskavels ter beschikking heeft.
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7.3.4 Mogelijke ontwikkeling en uitgifte van nieuwe bedrijventerreinen
OML beschikt eind 2017 nauwelijks meer over kavels waarop grootschalige activiteiten (logistiek, 
maakindustrie) mogelijk is. OML zal samen met de provincie en gemeenten onderzoeken of en waar binnen 
Midden-Limburg nog ruimte is voor de ontwikkeling van dergelijke grootschalige activiteiten. In 2018 moet OML 
al nee verkopen aan bedrijven die voor grotere kavels in de markt zijn.

8. UITVOERINGSPLAN

Kavel Lijnpad (gemeente Maasgouw)
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Het uitvoeringsplan van OML richtte zich in het verleden vooral op de toevoeging 
van nieuwe bedrijfslocaties/bedrijventerreinen. Binnen dit kader is er voor de 
aandeelhoudende gemeenten vooralsnog geen nieuwe toevoeging (door OML) voorzien. 
Binnen de gemeente Leudal zal de komende jaren het bedrijventerrein Zevenellen 
(eigendom van OML) gefaseerd bouwrijp worden gemaakt.

Het principe van dynamisch voorraadbeheer als instrument voor vitale werklocaties, betekent dat de 
ondernemersdynamiek (uitbreiden en inkrimpen van locaties) in de toekomst met name op bestaande 
bedrijventerreinen opgevangen moet worden, en dan bij voorkeur op de bedrijventerreinen waarop de 
ondernemers reeds gevestigd zijn. Een actief grondbeleid is een voorwaarde om binnen dit kader de 
toekomstbestendigheid van de zittende ondernemers te waarborgen. Het uitvoeringsplan van OML zal de 
komende jaren naar verwachting dan ook steeds meer richting een voorraadbeheerplan gaan met bijbehorende 
activiteiten als verplaatsing, grondposities veilig stellen en herstructurering. Afhankelijk van de positieve 
economische ontwikkeling die Midden-Limburg doormaakt, bestaat de mogelijkheid dat tot gefaseerde en 
vraaggerichte ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen c.q. uitbreiding van bestaande bedrijventerreinen 
wordt overgegaan.

Uitvoeringsplannen/activiteiten ten aanzien van het beschikken over en uitgeven/
inzetten van grondposities
 - het grondgebruik op de bestaande bedrijventerreinen in kaart brengen,
 - een overall beeld krijgen van de toekomstig verwachte huisvestingsdynamiek, zowel lokaal als regionaal; 

weten hoe het speelveld eruit ziet en zo mogelijk anticiperen op toekomstige ontwikkelingen,
 - in samenspraak met de gemeenten strategische posities identificeren en zo mogelijk veilig stellen,
 - de ondernemersdynamiek ondersteunen met alternatieve inzet van gronden anders dan sec verkoop 

(erfpacht, ruiling, verhuur en dergelijke).
In het voorliggend ondernemingsplan zijn nog geen concrete plannen/posities opgenomen, maar is wel 
rekening gehouden met een investeringsbudget voor dit soort activiteiten.

Uitvoeringsplannen / activiteiten ten aanzien van het ontwikkelen van gebieds- en 
locatieconcepten
OML is momenteel bezig met de ontwikkeling en invulling van twee gebiedsconcepten, te weten op 
bedrijventerrein Zevenellen in Leudal en de Nautische Boulevard in Maasgouw. Dit zijn twee majeure projecten 
die de komende jaren grote financiële investeringen zullen vergen. De investering in de ontwikkeling van het 
eigendom van OML op bedrijventerrein Zevenellen zal naar verwachting tussen €6,5 en €8 miljoen bedragen. 
Indien besloten wordt dat OML de ontwikkeling van de Nautische Boulevard gaat uitvoeren, dan kan de 
investering in de eerste fase van de Nautische Boulevard tussen €4 en €5 miljoen bedragen. De ontwikkeling 
van bedrijventerrein Zevenellen heeft voorcalculatorisch op eindwaarde een positief financieel resultaat. 
De ontwikkeling van de eerste fase van de Nautische Boulevard heeft voorcalculatorisch op eindwaarde een 
negatief financieel resultaat.

Bedrijventerrein Zevenellen 
Op bedrijventerrein Zevenellen ligt de focus op bedrijven die op deze locatie als hoofdactiviteit biobased /
circulair gerelateerde activiteiten ondernemen. Biobased duidt op het be- en verwerken en/of verwaarden van 
reststromen uit organische, agrarische of foodindustrie met als doel een nieuw biobased building block. 
Agriculture duidt in basis op de tuinbouw, veeteelt, bosbouw, landbouw, toeleveringsbedrijven in agri & food en 

voedselverwerkende industrie. 
Bij deze hoofdactiviteit houden we rekening met coöperatieve activiteiten in en met reststromen zoals 
duurzame elektriciteit, warmte, biogas, etc. Hiermee creëren de bedrijven die actief zijn op bedrijventerrein 
Zevenellen de meerwaarde voor andere bedrijven op Zevenellen. Hierdoor ontstaat er een keten van 
reststromen, grondstoffen, halffabricaten en eindproducten.

http://www.zevenellen.nl
http://www.zevenellen.nl
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Concreet is er op bedrijventerrein Zevenellen het juiste vestigingsklimaat voor bedrijven met als hoofdactiviteit
 - duurzaam te telen of geteelde grondstoffen,
 - reststromen (o.a. organische stof) uit tuinbouw, veeteelt, bosbouw, landbouw agri & food, 
 - reststromen uit de industrie met organische oorsprong t.b.v. de agrarische sector,
 - toeleveringsbedrijven en (voedsel)verwerkende industrie welke de reststromen be- en verwerken naar 

nieuwe producten, halffabricaten en hoger gewaardeerde reststromen.

Verder is er binnen bedrijventerrein Zevenellen beperkt ruimte beschikbaar voor 
bedrijven en organisaties
 - die kennis, onderzoek en innovatie t.b.v. biobased agriculture ontwikkelen en delen
 - die experimentele agrarische productie leveren 
 - die inkomende en uitgaande stromen van gevestigde bedrijven op bedrijventerrein Zevenellen verwerken of 

daar waarde aan toevoegen
 - bedrijven die reststromen verwerken welke niet afkomstig zijn vanuit de tuinbouw, veeteelt, bosbouw, 

landbouw en voedselverwerkende industrie
 - toeleverende bedrijven voor de primaire agrarische sector
 - logistiek en dienstverlening buiten de biobased agriculture
 - die duurzame energie opwekken vanuit natuurlijke bronnen

Het uitgiftebeleid van OML op dit terrein is enerzijds gebaseerd op de behoefte van OML om grip te houden 
op de ontwikkeling van de circulaire economie / biobased agriculture (conceptbewaking) en anderzijds op de 
financieringsbehoefte van beoogde ondernemers (geld liever investeren in productiefaciliteit dan in grond). 

Uitgangspunt is dat de gronden in bezit van OML in erfpacht uitgegeven zullen worden, koop is echter eveneens 
mogelijk. Hierbij wordt wel de kanttekening geplaatst dat, wanneer het concept van de circulaire economie /  
biobased agriculture tot wasdom (aanname tien jaar) is gekomen, (delen van het) gebied alsnog door de 
erfpachtnemers gekocht (kunnen) worden. De erfpachtconstructie kan per bedrijf worden bepaald (vaste canon, 
gedeeltelijke vaste canon met variabel deel, afkoop van de gehele canon). In de toekomst kunnen zich nog 
andere verdienmodellen voordoen (bijvoorbeeld op basis van kostenreductie/omzet), maar dit is afhankelijk van 
de specifieke situatie. 

De komende jaren zullen activiteiten en investeringen plaatsvinden om het terrein grotendeels bouwrijp te 
maken zodat de eerste kavels in 2019 uitgegeven kunnen worden.

Nautische Boulevard Maasgouw  
OML is momenteel samen met de gemeente Maasgouw bezig met het plan voor de ontwikkeling van de eerste 
fase van de Nautische Boulevard: de ontwikkeling van een one-stop service centre in de haven te Wessem. Dit 
concept past uitstekend in de totale visie die de gemeente Maasgouw heeft hoe de Nautische Boulevard er in de 
toekomst idealiter gaat uitzien. Deze ontwikkeling is op haar beurt weer een versterking van de ambitie rond de 
Maasplassen in de regio.

Op korte termijn dienen twee locaties binnen het gebied middels verwerving zeker te worden gesteld. Vervolgens 
is het zaak om via deze posities de verplaatsing van een aantal ondernemers in gang te zetten en te faciliteren. 
Hierbij is bij de verwerving van de posities snelheid van handelen vereist, maar in de verdere ontwikkeling (lees: 
exploitatie) is voor wat betreft uitgifte/verkoop geduld en lange termijn visie vereist. Immers, als de gebiedsvisie 
wordt gerealiseerd, zal dit zich over een aantal jaren vertalen in stijgende vastgoedwaarde. 

De aandeelhouders zijn zich momenteel nog aan het beraden hoe de ontwikkeling van de Nautische Boulevard 
precies ter hand genomen zou moeten worden: een vergaande samenwerking tussen OML, provincie Limburg en 
gemeente Maasgouw is zeer waarschijnlijk.

Noot: In het voorliggende ondernemingsplan is de ontwikkeling van de Nautische Boulevard financieel nog niet 
meegenomen, maar zal als een addendum in een later stadium aan het ondernemingsplan worden toegevoegd.

http://www.nautischeboulevard.nl/
http://www.nautischeboulevard.nl/
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Het ondernemen van salesactiviteiten
Overzicht van verwachte verkopen in m2.

Terrein/kavel 2018 2019 2020 2021

BPML Echt-Susteren *) 14.581 19.100 4.550

Oosttangent ***) 3.044 3.004

Roerstreek-Zuid *) 3.856 2.525

Roerstreek-Noord (Kavel Ringweg) *) 49.358

Merummerpoort *) 2.500 1.716

De Hanze *) 5.000 2.500 10.000

Boven de Wolfskuil *) 4.500 4.061

De Grinderij *) 44.636

Windmolenbos *) 2.000 2.000

Zevenellen **) 16.080 16.080 16.080

Totaal (in m2) 27.437 117.599 48.501 33.634

* Uitgifte primair door verkoop van bedrijfskavel

** Uitgifte mogelijk via erfpachtconstructie

*** Uitgifte afhankelijk van positionering terrein; uitgangspunt vooralsnog verkoop 9. ORGANISATIEPLAN

Nautische Boulevard Wessem (gemeente Maasgouw)
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De afgelopen jaren is gewerkt aan het ontwikkelen van een ondernemerschapscultuur 
binnen de organisatie. Zeker gelet op de inhoudelijke strategische opgaven zoals 
geformuleerd, is het zaak om buiten de bestaande kaders te denken en hierbij 
samenwerking, verdienmodellen en resultaten centraal te stellen.

De komende periode is het van belang om de organisatiecultuur van ondernemerschap 
binnen de organisatie door te ontwikkelen. Hierbij dienen de volgende kerncompetenties 
binnen de organisatie in voldoende mate (kwantiteit en kwaliteit) aanwezig te zijn: 
Ondernemen – Autonomie – Samenwerking – Helicopterview.

Organisatiestructuur en formatie
In 2017 heeft de meest recente reorganisatie van OML plaats gevonden. De directie heeft de komende periode 
de taak om voor een adequate organisatie zorg te dragen die past binnen de werkvoorraad voor de komende 
jaren. Hierbij zal naast een vaste formatie gewerkt worden met een flexibele schil van inleners en zzp’ers die 
onder verantwoordelijkheid van OML opereren.

Governance structuur
De statuten van OML, de in oktober 2012 door de aandeelhouders vastgestelde Governance Code voor OML en 
de aandeelhoudersovereenkomst (december 2011) vormen het kader voor de governancestructuur van OML. De 
door de aandeelhouders ingestelde onafhankelijke Raad van Commissarissen houdt toezicht op de directie en 
vervult een belangrijke adviesrol. 

Overlegstructuren
Intern kent de organisatie de volgende periodieke overlegstructuren:
 - Per kwartaal een RvC-vergadering, revisiebespreking projecten, voortgangsbespreking dienstverlening/

advisering en bespreking van de liquiditeitsprognose (maximale doorkijk van één jaar);
 - Een aantal aandeelhoudersvergaderingen per jaar;
 - Maandelijks afstemmingsoverleg voorzitter RvC en directie;
 - Diverse tussentijdse niet reguliere overleggen tussen commissarissen en aandeelhouders; commissarissen 

en directie en wethouders EZ en directie;
 - Bestuurlijke overleggen tussen wethouders EZ, ambtenaren en directie;
 - Wekelijks werkoverleg, voortgangsbespreking werkzaamheden, liquiditeitstand en ureninzet van de 

medewerk(st)ers, afstemming agenda’s;
 - Wekelijks bilaterale overleggen directeur met medewerkers.

Organisatiesystemen
In het kader van de reorganisatie en de voorliggende opgaven is het van belang om in 2018 de 
organisatiesystemen wederom tegen het licht te houden. Op aandeelhoudersniveau zal bekeken moeten 
worden of de voorliggende statuten en aandeelhoudersovereenkomst nog in voldoende mate overeenkomen 
met hetgeen de aandeelhouders voor ogen hebben met OML. Intern zal daarnaast bekeken moeten worden 
welke afspraken/maatregelen noodzakelijk zijn zodat de organisatie efficiënt en doelmatig kan blijven werken. 
Hierbij kan onder andere gedacht worden aan kader afspraken waarbinnen de medewerk(st)ers redelijk 
autonoom kunnen handelen en de administratieve organisatie van OML.

Personeelsmanagement
De komende jaren zullen in het licht staan van verdere opleiding en begeleiding van de medewerk(st)ers van 
OML, bestaande uit een mix van individuele en inhouse trainingen.

Huisvesting
De organisatie zal in de loop van 2018 gaan verhuizen naar een nieuwe locatie. OML zal hiervoor geen eigen pand 
meer aanhouden of verwerven, maar zal ruimte gaan huren. Het verkoopproces van het huidige kantoor van OML 
aan de Godsweerdersingel 85 te Roermond heeft in februari 2018 tot een voorwaardelijke verkoop geleid.

Bedrijventerrein De Grinderij (gemeente Roermond)
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10. FINANCIEEL PLAN

10.1 Algemeen
Balans
Per 31 december 2017 is het balanstotaal van OML €28,8 miljoen. 
Hiervan is €22,8 miljoen geïnvesteerd in de onderhanden projecten en voorraad gereed product, €1,8 miljoen 
in herstructureringsprojecten (bedrijventerrein Zevenellen), €0,9 miljoen in voorraad onroerend goed en 1,8 
miljoen in materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen en €1,3 in deelnemingen. Het restant bestaat uit 
vorderingen en liquide middelen.
De investeringen zijn voor €16,7 miljoen gefinancierd met eigen vermogen en voor €12,1 miljoen met leningen 
(en rekeningcourant), waarvan €6 miljoen via een achtergestelde lening van de provincie Limburg. Het restant 
is gefinancierd vanuit overige kortlopende schulden.

Ultimo 31 december 2017 heeft OML een groepsvermogen van €16,7 miljoen en met de achtergestelde lening 
van de provincie een garantievermogen van €22,7 miljoen. Het solvabiliteitsratio over het groepsvermogen is op 
31 december 2017 gelijk aan 58,0%. Het solvabiliteitsratio over het garantievermogen is op 31 december 2016 
gelijk aan 74,0%.

Financiering middels eigen vermogen en vreemd vermogen
De financiering van de activiteiten van OML geschiedt door eigen vermogen en vreemd vermogen, waarbij het 
vreemd vermogen onderverdeeld is in een achtergestelde lening, kasgeldleningen, rekening-courant BNG en 
kortlopende schulden.

Eigen vermogen
Eind december 2016 heeft OML conform overeenkomst 533 aandelen ingekocht van de gemeente Roermond. 
Dit betreft het aantal aandelen dat in juli 2013 door OML bij de toetreding van de gemeente Maasgouw is 
uitgegeven. Het aantal uitgegeven aandelen is met deze inkoop weer teruggebracht tot 3.700 aandelen.

Gemeente Aantal aandelen % aandelenbezit
Aandelenwaarde

per 31-12-2017

Echt-Susteren 725 19,6% € 3.270.628 

Leudal 799 21,6% € 3.604.457 

Maasgouw 533 14,4% € 2.404.475 

Roerdalen 463 12,5% € 2.088.690 

Roermond 1.180 31,9% € 5.323.228 

Totaal 3.700 100% € 16.691.479 

Het eigen vermogen wordt versterkt door jaarlijkse toevoeging van de positieve resultaten uit de 
bedrijfsuitoefening van OML eventueel onder aftrek van dividenduitkeringen.

Bij de overgang van REO naar OML is destijds door de aandeelhouders bepaald dat de intrinsieke waarde van de 
aandelen per 31/12/2008 (€3.721,=) gehanteerd zou worden bij de toen der tijd op handen zijnde herverdeling 



50 51

van de aandelen. Gemeente Roermond heeft bijgevolg in de loop der jaren 1.920 aandelen verkocht, die door de 
zittende en nieuwe toetreders tegen die intrinsieke waarde (€3.721) zijn verworven.
Ultimo 31/12/2017 is de totale aandelenwaarde gelijk aan circa €16,7 miljoen en bedraagt de intrinsieke waarde 
per aandeel circa €4.511. Hiermee is een buffer van €790,= (€4.511 -/- €3.721) per aandeel gecreëerd om 
eventueel toekomstige negatieve resultaten van OML op te kunnen vangen, alvorens een aandeelhouder een 
verlies moet nemen op haar deelneming in OML.

Achtergestelde lening van de provincie Limburg
De directie van OML heeft per 1/1/2012 het risicodragend vermogen van de onderneming onder de volgende 
condities weten te versterken met een achtergestelde lening van de provincie Limburg van €10 miljoen:
 - Lening is per 01-01-2012 ter beschikking gesteld.
 - OML BV betaalt maandelijks, achteraf, 0,46% rente, dit is 5,6% op jaarbasis.
 - De looptijd bedraagt acht jaar en vier maanden.
 - De lening was de eerste vijf jaar aflossingsvrij.
 - Aflossing van de achtergestelde lening dient te geschieden vanaf 1 januari 2017 in 40 gelijke maandelijkse 

termijnen van €0,25 miljoen.
 - Vervroegde aflossing is boetevrij mogelijk.
 - De lening is achtergesteld bij hetgeen de BNG te vorderen heeft.
 - De aandeelhouders van OML staan naar rato garant tot maximaal €1 miljoen.
 - Vanaf 1 januari 2017 is OML gestart met de aflossing op de achtergestelde lening. Eind 2017 zijn 12 termijnen 

(€3 miljoen) op de lening afgelost. Daarnaast heeft OML in augustus 2017 een additionele aflossing gedaan 
van €1 miljoen, zodat ultimo 31/12/2017 de achtergestelde lening nog €6 miljoen bedraagt.

Financieringsfaciliteit BNG
In december 2016 heeft de herfinanciering van de leningen van de BNG plaats gevonden. De BNG heeft  
in december 2017 een nieuwe Financieringsovereenkomst (FOK) voorgesteld, die in januari 2018 door OML  
is getekend.
 - De totale financieringsfaciliteit bedraagt €14,5 miljoen, waarvan €12,5 miljoen via kasgeldleningen 

opgenomen kan worden en €2 miljoen via een rekening-courant aan OML ter beschikking staat. In principe 
wordt 55% van alle verkopen van de bedrijfskavels afgelost op de leningen en ingeperkt op de faciliteit. 

 - De Financieringsovereenkomst tussen OML en de BNG heeft een looptijd tot 31 december 2021. 
 - De aandeelhouders hebben zich voor de nieuwe FOK voor €2 miljoen borg gesteld jegens de BNG.
 - De kasgeldleningen kunnen opgenomen worden voor een periode van 1 maand tot 2 jaar minus 1 dag. 

De basisrente is 1-maands Euribor of een veelvoud daarvan, afhankelijk van de nader overeengekomen 
rentevastperiode. De BNG hanteert hierbij een spread (toeslag) van 2,0%.

 - Jaarlijks wordt met de BNG de hoogte van de kredietbehoefte bepaald, waarbij de maximale financiering niet 
hoger mag zijn dan op basis van een loan-to-value ratio van 55% mogelijk is.

 - De BNG heeft een bankhypotheek op alle thans en in de toekomst aan OML toebehorende onroerende zaken 
(waaronder begrepen erfpacht- en opstalrechten) met een pandrecht op de roerende zaken in de zin van 
artikel 3:254 van het Burgerlijk Wetboek (hulpzaken), beide eerste in rang, ten bedrage van in hoofdsom 
€31.000.000 (zegge: eenendertigmiljoen euro) te vermeerderen met een opslag voor rente, boete en kosten 
van 50% van voornoemde hoofdsom.

 - De BNG eist een solvabiliteitsratio (op basis van garantievermogen) van minimaal 40% en de maximale Loan 
to Value (LTV) bedraagt 55%.

Financieel Resultaat en dividenduitkering
 - Het financieel resultaat van OML wordt in hoge mate bepaald door de winst op de bedrijventerreinen die 

tussentijds genomen wordt, op de voorraad onderhanden projecten en de winst die wordt genomen bij de 
verkoop van het gereed product. De winstneming is afhankelijk van de verkopen die in het jaar plaatsvinden, 
waarbij de winstneming op de onderhanden projecten wordt gecorrigeerd met de resterende looptijd van het 
project en de winst op het gereed product gezien wordt als ‘handels’ winst. 

 - OML is sinds 1/1/2016 VPB-plichtig. Tijdens het schrijven van dit ondernemingsplan is OML nog in gesprek 
met de belastingdienst over de fiscale openingsbalans per 1/1/2016. Deze balans is van belang voor de 
bepaling van de fiscale winsten en verliezen van OML voor de komende jaren.

 - In de aandeelhoudersovereenkomst is bepaald dat resultaatbestemming in aanmerking kan komen 
voor dividend wanneer de solvabiliteitsratio hoger is dan 40%. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de 
aandeelhouders daarnaast bepaald hebben dat het bedrag, dat voor dividend in aanmerking komt, in eerste 
instantie aangewend dient te worden voor aflossing van achtergestelde leningen. Voor de komende jaren 
verwacht OML vanaf eind 2019 dividend te kunnen uitkeren.

 - Toen in voorgaande jaren dividend werd uitgekeerd, is ongeveer 20% van het behaalde resultaat als dividend 
aan de aandeelhouders uitgekeerd. De komende jaren zal de dividendpolitiek die OML gaat hanteren 
opnieuw onderzocht worden. Hierbij ligt mogelijk een relatie met het al dan niet oprichten van een fonds 
waarmee eventueel toekomstige tekorten/verliezen op ruimtelijk-economische projecten gedekt kunnen 
worden.

UPS (gemeente Roerdalen)
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Investeringen in ruimtelijk–economische projecten
Investeringen in ruimtelijk-economische projecten kunnen worden onderverdeeld in:

>  Investeringen in o.a. herstructurering van private kavels en gebieds-
ontwikkelingen die op grond van adequaat onderbouwde business cases  
sluitend zijn, waarbij zich bepaalde risico’s kunnen voordoen

De investering met de daarbij behorende risico afdekking kan door OML plaatsvinden wanneer voldaan wordt 
aan de hierna genoemde hoofd- en participatiecriteria.

Hoofdcriteria:
1. De business case moet voorcalculatorisch (al dan niet met behulp van subsidies van derden) minimaal 

sluitend zijn.
2. Er moet voldoende buffer aanwezig zijn tussen de meest recente intrinsieke waarde van de aandelen (per 

31/12/2017: €4.511,=) en 105% van de intrinsieke waarde per 31/12/2008 (€3.721,= + 5%) om de risico’s van 
ruimtelijk-economische projecten adequaat te kunnen afdekken.

3. De investering moet al dan niet binnen de huidige Financieringsovereenkomst van de BNG gefinancierd 
kunnen worden, zonder dat de gemeenten, boven de reeds afgegeven €2 miljoen, aanvullende borgtochten 
of andere zekerheden namens OML jegens derden (bijvoorbeeld de BNG) moeten af geven.

Participatiecriteria
Algemeen:
1. Ligging op het grondgebied van de deelnemende gemeenten in Midden-Limburg.
2. Betrokkenheid van OML is aantoonbaar gewenst ter stimulering van de ruimtelijk-economische projecten 

(REP’s) en deze projecten worden niet door marktpartijen zelfstandig geïnitieerd en voltooid.
3. De gemeente (en/of andere betrokken partijen op het bedrijventerrein) zorgt voor de kwaliteitsverbetering van 

het openbaar gebied van het terrein en voor het behoud van de kwaliteit via parkmanagement of anderszins.
4. Het project draagt bij aan missie, doelstellingen en kerntaken van het Ondernemingsplan 2018-2022 van OML.
5. Het project beoogt/draagt bij aan de bereidheid van private partijen tot participatie; er dient derhalve naar 

een multiplier effect te worden gestreefd. De multiplier wijst op de mate waarmee de inzet van OML-
kapitaal andere partijen verleidt om ook te investeren in ruimtelijk-economische projecten.

Specifiek:
6. Het rendement van het project dient aangetoond te worden op basis van Telos aspecten (people, planet, 

profit).
7. OML richt zich primair op grond –en vastgoedexploitatie van de private kavels.
8. Participatie in projecten door OML kan plaatshebben op het niveau van aankoop, (her)ontwikkeling en 

verkoop/uitgifte in erfpacht/verhuur van gronden en opstallen.
9. In plaats van een hierna te noemen SPV kan OML besluiten leningen aan ondernemingen te verstrekken 

doch slechts alléén in het kader van vastgoed-/grondtransacties die benodigd zijn ter realisatie van 
ruimtelijk-economische projecten van OML. Het gaat derhalve niet om het verstrekken van reguliere 
bedrijfsfinancieringen. Hierbij dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan: a) hiervoor bestaat 
een noodzaak, b) de lening wordt gedekt door een hypothecaire zekerheid of gelijkwaardige zekerheid en 
c) vanuit treasury dient een advies aan de accountant gevraagd te worden. Het verstrekken van leningen 
dient terughoudend te worden toegepast en alleen als dit noodzakelijk wordt geacht. Aan het einde van 
de projectperiode wordt de lening inclusief rente afgelost. In de leningovereenkomst kunnen afspraken 

worden gemaakt over zeggenschap, maatschappelijk te leveren rendement en verdeling van eventuele 
overwinst.

10. Een risico-analyse is onderdeel van het investerings-/participatieplan.
11. Om de financiële aansprakelijkheid te beperken zal OML zich bij de participatie in projecten bij voorkeur 

bedienen van een op te richten Special Purpose Vehicle (SPV).
12. In een eventueel op te richten SPV participeert OML samen met andere publieke en/of private partijen. De 

selectie van de private partijen geschiedt in overeenstemming met het aanbestedingsrecht.
13. Deelname van de SPV/OML aan het maatschappelijk verkeer zal voldoen aan de nationale en Europese wet- 

en regelgeving, waaronder die inzake staatssteun en aanbestedingsrecht en Wet Markt en Overheid.
14. Indien door de SPV/OML vastgoed wordt verworven gelden de volgende criteria:

a. Ten behoeve van de aankoop wordt door de SPV/OML bij voorkeur voor minimaal 50% externe 
financiering aangetrokken.

b. De SPV/OML kan de grond of het vastgoed direct herontwikkelen, waarna ze het weer naar de markt 
brengt. De SPV/OML kan eveneens het herontwikkelde vastgoed exploiteren om het op een later 
moment naar de markt te brengen.

c. De SPV/OML kan het aangekochte vastgoed tijdelijk verhuren, waarna verkoop aan een derde 
plaatsvindt.

d. Na herontwikkeling of een periode van verhuur wordt de grond of het vastgoed weer naar de markt 
gebracht, waarbij de SPV/OML inzet op het realiseren van een marktconform rendement.

e. De plan- en voorbereidingskosten vanuit OML worden in de exploitatie van de SPV c.q. het project 
ingebracht, voor zover deze kosten niet gedekt zijn door middel van de Ruimtelijke Economische 
Advisering in opdracht van de deelnemende gemeenten.

15. De gemiddelde netto rendementseis na afloop van de looptijd is minimaal 0%; er wordt met andere 
woorden ingezet op een revolverendheid van 100% waardoor het ingebrachte kapitaal zoveel mogelijk in 
stand wordt gehouden.

16. Binnen 6 jaar na aanvang projectexploitatie moeten de in een project ingebrachte middelen terugvloeien 
naar OML. De doorlooptijd van een project is derhalve maximaal 6 jaar.

Dit type investeringen behoort tot de normale bedrijfsvoering van OML. De hier bedoelde investeringen zullen 
vanzelfsprekend worden afgestemd met de betrokken ambtenaren en wethouder EZ van de betreffende 
gemeente. De RvC van OML neemt een go/no go besluit omtrent de beoogde investering.

>  Investeringen die op voorhand verlieslatend zijn
Wanneer uit de businesscase blijkt dat de investering op basis van een reëel scenario een verlies (onrendabele 
top) oplevert, kan wanneer voldaan wordt aan in 2018 te ontwikkelen criteria (bijvoorbeeld maximale 
financiële bijdrage van de gemeente in kwestie om het verlies zoveel mogelijk te beperken, check op subsidie 
mogelijkheden van overheidswege, regionaal of bovenregionaal belang, maatschappelijk rendement, maximaal 
verlies), door een nader te bepalen orgaan besloten worden het verlies in een dergelijke investering mede af te 
dekken.

De verliesafdekking bij dit type investeringen kan worden gefinancierd uit een te vormen fonds/entiteit. Het 
fonds heeft voldoende startkapitaal nodig en zal o.a. kunnen worden gevoed via dividenduitkeringen van OML, 
afdrachten bij gronduitgifte, etc. De investering zelf alsmede de eventueel benodigde risico afdekking kan 
gedekt worden uit de normale middelen van de bedrijfsvoering van OML.
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Een voorbeeld:
Er is een investeringsmogelijkheid van €1 miljoen met een geprognotiseerde opbrengst van € 700.000,-; er 
is derhalve sprake van een geprognotiseerd verlies van €300.000,-. Dit verlies wordt voor € 150.000,- gedekt 
door de gemeente waar het project zich bevindt; €100.000,- wordt gedekt door de Provincie Limburg en het 
laatste deel van € 50.000,- wordt afgedekt middels het verliesafdekkingsfonds. Hiermee komt het project 
kostendekkend bij OML binnen. OML kan daarmee de investering verrichten en daarbij eventuele risico’s 
afdekken; de opbrengst kan nl. €100.000,- lager liggen. Ook bestaat natuurlijk de mogelijkheid dat de 
opbrengst uiteindelijk hoger ligt.

In 2018 zal in gezamenlijkheid met de aandeelhouders onderzocht worden of en hoe een dergelijk fonds 
gevormd kan worden, hoe het zal kunnen functioneren en hoe de besluitvorming plaats kan hebben. Het 
streven daarbij is het fonds per 1 januari 2019 operationeel te hebben. De vorming van een fonds als hier 
bedoeld, zal in elk geval recht kunnen doen aan het stimuleren van regionale samenwerking en onderlinge 
solidariteit.

Totdat nadere besluitvorming heeft plaatsgevonden over een eventueel fonds en dekking van onrendabele top, 
worden geen verlieslatende projecten gedaan.

> Strategische verwervingen
Zoals in paragraaf 5.2 Locatie- en gebiedsontwikkeling van dit ondernemingsplan aangegeven, kan de directie 
van OML besluiten dat het op enig moment opportuun is om grond of vastgoed om strategische redenen 
te verwerven. Hierbij geldt naast de eerder genoemde drie hoofdcriteria voor investeringen in ruimtelijke 
projecten (voorcalculatorisch resultaat, risicobuffer en financierbaarheid) een voor alle strategische 
verwervingen gezamenlijk cumulatief investeringsplafond van €2,5 miljoen, waarboven goedkeuring van de 
aandeelhouders is vereist. Deze €2,5 miljoen kunnen revolverend ingezet worden; met andere woorden: zodra 
een strategisch verworven eigendom wordt verkocht of in een locatie- of gebiedsontwikkeling wordt ingebracht, 
valt de financiële ruimte weer vrij voor nieuwe strategische verwervingen. Bovendien moet een strategische 
verwerving voldoen aan de eerder geschetste algemene participatiecriteria.

Reguliere kasstromen uit operationele activiteiten 
De kasstromen uit de operationele activiteiten van OML worden bepaald door:
 - de resultaten die behaald worden op de ontwikkeling van bedrijventerreinen. Uit het verkopen van gronden 

wordt meer dan 90% van de inkomsten gegenereerd;
 - de urendeclaratie uit de ruimtelijk-economische advisering aan de gelieerde gemeenten;
 - inkomsten die gegenereerd worden door erfpachtcontracten;
 - de jaarlijkse vennootschappelijke kosten;
 - de rente op de achtergestelde lening van de provincie en de rentelasten op ander vreemd vermogen 

(bancaire en overige financiering);
 - de rente op door OML verstrekte leningen aan ondernemingen in het kader van vastgoed/grond transacties 

met of door ondernemingen verricht.
OML heeft in het verleden gezorgd en zal in de toekomst moeten blijven zorgen voor ‘cashgenerators’ ter 
dekking van de vennootschappelijke kosten.

10.2 Samenvattend overzicht 
De kernactiviteiten, strategische opgaven, organisatie en uitvoeringsplannen van OML hebben hun financiële 
weerslag in onderstaande tabellen.

ONTWIKKELING ACTIVA 2017 2018 2019 2020 2021

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa, materiële  
vaste activa, deelnemingen en 
vastgoedbeleggingen

3.103 1.696 1.688 1.682 1.691

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraad strategische gronden 0 0 1.000 2.000 2.500

Onderhanden projecten en gereed product 22.808 20.980 16.957 14.202 12.766

Gebieds- en locatie ontwikkelingsprojecten 1.816 3.910 4.850 5.717 5.232

Voorraad overig onroerend goed 896 896 193 193 193

Vorderingen 221 118 119 113 114

Liquide middelen 0 14 16 14 39

25.741 25.918 23.134 22.239 20.844

TOTAAL ACTIVA 28.844 27.613 24.822 23.921 22.535

Bedragen x € 1.000
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ONTWIKKELING PASSIVA 2017 2018 2019 2020 2021

GROEPSVERMOGEN

Aandelenkapitaal + agio reserve 1.807 1.807 1.807 1.807 1.807

Wettelijke reserve + algemene reserve 13.803 13.803 13.803 13.803 13.803

Onverdeeld resultaat (cumulatief) 1.081 1.843 2.685 3.009 3.017

Dividenduitkering (cumulatief) 0 0 -168 -233 -235

16.691 17.453 18.127 18.385 18.393

VREEMD VERMOGEN

Voorzieningen 609 0 0 0 0

Langlopende schulden 3.000 6.200 5.800 4.850 3.650

Kortlopende schulden 8.545 1.843 2.685 3.009 3.017

12.152 10.160 6.695 5.536 4.143

TOTAAL PASSIVA 28.844 27.613 24.822 23.921 22.535

Bedragen x € 1.000

ONTWIKKELING FINANCIEEL RESULTAAT 2017 2018 2019 2020 2021

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

Netto omzet onderhanden projecten en 
gereed product

19.805 2.984 6.100 4.214 2.964

Netto omzet verkopen overig onroerend 
goed (incl. kantoorgebouw)

0 320 703 0 0

Huuropbrengsten, dienstverlening en 
overige opbrengsten

302 376 263 202 2014

20.107 3.679 7.066 4.416 3.168

Mutatie gereed product en onderhanden 
projecten

-15.830 269 -3.785 -1.896 -1.931

4.277 3.948 3.281 2.520 1.237

BEDRIJFSLASTEN

Project gerelateerde kosten incl. gebieds- 
en locatieontwikkelingsprojecten

-318 2.013 919 990 226

Kosten beheer en verkopen voorraad 
gereed product

1.223 190 304 196 62

Bedrijfskosten 1.924 934 751 758 770

2.829 3.137 1.974 1.944 1.058

BEDRIJFSRESULTAAT 1.448 812 1.307 576 179

Financieringslasten 581 334 254 180 169

RESULTAAT UIT GEWONE  
BEDRIJFSUITOEFENING

867 478 1.053 397 11

Resultaat uit deelnemingen 214 375 0 0 0

RESULTAAT VOOR BELASTINGEN 1.081 853 1.053 397 11

Vennootschapsbelasting 0 -90 -211 -73 -2

NETTO RESULTAAT 1.081 762 842 323 9

Bedragen x € 1.000

€8.422 €2.276,24 €2.276,24 €2.276,24 €2.276,24€8.422 €8.422 €8.422

€5.349
€1.445,76 €1.445,76 €1.445,76 €1.445,76

€5.349 €5.349 €5.349

€3.682
€995,11 €1.177,13 €1.247,05 €1.248,96

€4.355 €4.614 €4.621

€20.000

€15.000

€10.000

€5.000
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€4.000

€3.000

€2.000

€1.000

0
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Reserve in de verwervingsprijs
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KENGETALLEN 2017 2018 2019 2020 2021

Solvabiliteit o.b.v. groepsvermogen 57,9% 63,2% 73,0% 76,9% 81,6%

Solvabiliteit o.b.v. garantievermogen 56,9% 74,0% 73,0% 76,8% 81,6%

Loan to value ontwikkeling 12,0% 23,9% 25,4% 22,9% 18,5%

Kredietfaciliteit begin van het jaar *) 14.500 12.924 9.692 7.451

Resterende kredietruimte einde jaar *) 6.738 3.907 2.615 2.222

* Bedragen x € 1.000

11. RISICOPARAGRAAF

Businesspark ML Action DC (gemeente Echt-Susteren)
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Hiervoor verwijzen wij naar het meest recente jaarverslag.  Begrippenlijst
Begrip Betekenis 

Biobased agriculture

Biobased duidt op het be- & verwerken en/of verwaarden van reststromen uit organische, 
agrarische of foodindustrie met als doel een nieuw biobased building block. Agriculture 
duidt in basis op de tuinbouw, veeteelt, bosbouw, landbouw, toeleveringsbedrijven in agri & 
food en voedselverwerkende industrie.

Biobased Campus Limburg

De Biobased Campus Limburg moet een centrum worden voor open innovatie in de 
biobased economy, met name voor mkb-ondernemers in de regionale maak-, agro- en 
foodindustrie. OML en Biobased Campus Limburg werken nauw samen in de ontwikkeling 
van bedrijventerrein Zevenellen tot het centrum van de biobased agriculture en de 
circulaire economie.

Biobased economy 

Biobased economy gaat over de overgang van een economie die draait op fossiele 
grondstoffen naar een economie die draait op biomassa als grondstof: van ‘fossil based’ 
naar ‘bio based’. In een biobased economy gaat het dus over het gebruik van biomassa 
voor niet-voedsel toepassingen. Deze toepassingen zijn bijvoorbeeld inhoudsstoffen, 
chemicaliën, materialen, transportbrandstoffen, elektriciteit en warmte.

Canon
De canon is de jaarlijkse vergoeding die de erfpachter aan de grondeigenaar betaalt voor 
het gebruik van de grond.

Circulaire economie

De circulaire economie is een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid 
van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. 
Anders dan in het huidige lineaire systeem, waarin grondstoffen worden omgezet in 
producten die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd.

Crowdfunding Vorm van publieke financiering.

E-fulfillment Logistieke afhandeling van internetorders.

Exit-strategie
Het bepaalt, op diverse mogelijke criteria, wanneer een openstaande transactie wordt 
afgesloten.

Extrapolatie
Het op basis van gegevens uitspreken van verwachtingen over iets waarvan je geen 
gegevens hebt.

Geaggregeerd Door bundeling van de gedachten op een hoger abstractieniveau werken.

Gebiedsbureau Weert, 
Nederweert en Leudal

Het gebiedsbureau is door de 3 gemeenten opgezet en heeft een initiërende, stimulerende 
en coördinerende functie bij projecten in het landelijk gebied. OML en het gebiedsbureau 
werken nauw samen in de ontwikkeling van bedrijventerrein Zevenellen tot het centrum 
van de circulaire economie / biobased agriculture. Daarnaast werken beide organisaties 
samen in het managementteam van Keyport 2020.

Herstructurering private 
kavels

Bij herstructurering van private kavels gaat het om bestaande terreinen in handen van 
private grondeigenaren (waaronder ondernemers, project-ontwikkelaars, beleggers, 
financiers), exclusief openbaar gebied en openbare infra, waarbij het kan gaan om 
bebouwde of onbebouwde terreinen.

Kennisvalorisatie
Dit is het proces dat kennis omzet naar commercieel haalbare producten, processen of 
diensten. 

LIOF
LIOF is de provinciale ontwikkelingsmaatschappij die de economie en werkgelegenheid 
in Limburg moet stimuleren. LIOF en OML werken samen op gebied van (boven)regionale 
acquisitie van bedrijven.

http://www.oml.nl/blz/organisatie/jaarverslagen.html
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LWV

Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) is een organisatie die de belangen behartigt van 
haar leden middels promotie, vertegenwoordiging en lobby activiteiten. OML en LWV zijn 
beide adviseur voor PML op het gebied van het beheer van de bedrijventerreinen in de regio. 
Daarnaast werken beide organisaties samen in het managementteam van Keyport 2020

MKB Limburg

MKB-Limburg behartigt de belangen van kleine en middelgrote ondernemingen en kent 
acht Business to businessclubs. De belangenbehartiging is gericht op de overheid met als 
doel beïnvloeding van wet- en regelgeving. Daarnaast houdt MKB Midden-Limburg zich 
ook bezig met dienstverlening naar ondernemers gericht op informeren, netwerken en 
ondersteunen. Een consultant van OML is lid van het bestuur van MKB Limburg. Daarnaast 
werkt OML met MKB samen in het managementteam van Keyport 2020.

Provincie Limburg

Naast de publiekrechtelijke rol vervult de provincie een actieve rol op gebied 
van economische ontwikkeling binnen Limburg. OML heeft als de regionale 
ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg niet alleen binnen het taakveld van de 
provincie (werklocaties etc.) met de provincie te maken, de provincie heeft begin 2012 ook 
een achtergestelde lening verstrekt aan OML en is sindsdien (risicodragende) co-financier 
van OML geworden.

Solvabiliteitsratio
De solvabiliteitsratio wordt berekend als verhouding tussen de verschillende 
vermogenscomponenten. Het gaat erom inzicht te krijgen in de mate waarin de 
onderneming in staat is financiële tegenvallers op te vangen.

Overzicht bedrijventerreinen OML

Naam 
Bedrijventerrein

Locatie terrein
Deelgebied 
Bedrijventerrein

Fasering 
(deelgebied) 
bedrijventerrein

Status (Fase van 
deelgebied van) 
bedrijventerrein

Roerstreek-Zuid Roermond N.v.t. N.v.t. Gereed product

Roerstreek-Noord Roermond Kavel Ringweg (50%) N.v.t. Gereed product

Oosttangent Roermond
Gebied rechts van 
Melickerveld

Fase 1 Bouwrijp

Oosttangent Roermond
Gebied rechts van 
Melickerveld

Fase 2 en fase 3 Niet bouwrijp

Merum Roermond Merummerpoort N.v.t. Gereed product

Merum Roermond De Schroof N.v.t. Deels bouwrijp

Merum Roermond De Hanze Fase 1 Gereed product

Merum Roermond De Hanze Fase 2 Niet bouwrijp

Merum Roermond Boven de Wolfskuil N.v.t. Gereed product

Merum Roermond De Grinderij N.v.t. Gereed product

BPML Echt-Susteren N.v.t. N.v.t. Gereed product

Windmolenbos Leudal N.v.t. N.v.t. Gereed product

Zevenellen Leudal N.v.t. N.v.t. Niet bouwrijp



Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV 
Boven de Wolfskuil 3D4  |  6049 LX Roermond/Herten 
Postbus 93  |  6040 AB Roermond
T 0475 42 62 42  |  E info@OML.nl  |  W OML.nl
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