
“Samen verbeteren we het vestigingsklimaat voor bedrijven 
en versterken we de economische structuur van Midden-Lim-
burg”, daarvan is Hans Coppus overtuigd. “Als ondernemer wil 
je het beste voor je bedrijf. Nu en in de toekomst. Wij denken 
als OML mee bij ruimtelijk-economische vraagstukken zoals 
gebiedsontwikkeling, herstructurering en de aanleg en ver-
koop van nieuwe bedrijventerreinen. OML ondersteunt over-
heden en begeleidt bedrijven in hun contacten met de 
gemeente. We zorgen voor maatwerk in de aanpak van vragen 
en knelpunten en zien toe op een voortvarende afhandeling. 
Dit verloopt zoveel mogelijk via de 1 loket-werkwijze.” 
 
OML geeft ondernemers de ruimte, 
op bestaande én nieuwe bedrijventerreinen 
OML ontwikkelt nieuwe bedrijventerreinen in Midden-Lim-
burg. Hierbij is van belang dat de nieuwe terreinen comple-
mentair zijn aan het bestaande aanbod. Daarnaast richt OML 
zich ook op bestaande terreinen en (her-)ontwikkelt deze 
tot toekomstbestendige bedrijventerreinen. De uitgebreide 
marktkennis, gecombineerd met nader marktonderzoek, staat 
garant voor adequaat onderbouwde plannen bij de ontwikke-
ling van bestaande én nieuwe bedrijventerreinen. 
 
Bedrijventerreinen vliegwiel voor maatschappelijke 
waardecreatie 
“Als OML werken wij iedere dag aan de economische ontwik-
keling van de regio Midden-Limburg. Wij streven daarbij naar 
de juiste verhoudingen op het gebied van wonen, leren, wer-
ken, shoppen, recreatie & toerisme. Concreet betekent dit 
dat wij ervoor zorgen dat de regio aantrekkelijk is voor 
bestaande én nieuwe bedrijven en dat bedrijven die zich in 
onze regio willen vestigen, de juiste huisvesting op de juiste 
plek vinden. Wij kijken daarbij niet alleen naar de ontwikkel-
kansen voor de ondernemer zelf, maar ook naar het ontstaan 
van werkgelegenheid binnen onze regio. De juiste bedrijvig-
heid is een spin-off  voor de omgeving. Bijvoorbeeld de lokale 
bakker die de broodjes levert voor de lunch, het hotel dat 
kamers verhuurt aan gasten van een bedrijf of de inzet van 
schoonmaakpersoneel uit de regio. 

Alles draait om synergie waardoor we een gezonde maat-
schappelijke waarde creëren”, aldus Hans Coppus. 
 
Duurzaamheid en circulariteit 
Bedrijventerreinen spelen een belangrijke rol bij de energie-
transitie en verduurzaming van Nederland. Ook OML wil hier 
een bewuste en gedegen bijdrage aan leveren. OML doet 
dit vooral door bewustzijn te creëren én te vergroten rondom 
duurzaam, klimaatneutraal en circulair ondernemen. Samen 
met ondernemers, omwonenden, overheden en adviesorga-
nen werkt OML aan een optimaal resultaat: een samen- 
werking waarbij we 
•    de economie kunnen laten groeien; 
•    toenemende werkgelegenheid kunnen creëren; 
•    respectvol omgaan met de ruimte, de natuur, het realiseren 

van milieuwinst (zuinig gebruik van water, grondstoffen en 
brandstoffen en; 

•    mét veel respect voor de omgeving en omwonenden. 
 
Onze overtuiging en ambitie zorgen ervoor dat het mogelijk 
is. Want zeg nu zelf: als ondernemer wil je alleen het beste 
voor je bedrijf. Voor nu en in de toekomst. De wijze waarop je 
omgaat met duurzaamheid bepaalt mede je succes. Soms 
klinkt duurzaam ondernemen als een grote opgave, maar 
eigenlijk kun je al met een paar kleine stappen een groot ver-
schil maken. Ook daarbij helpt OML je graag verder. Met haar 
zeven pijlers van duurzaamheid en circulariteit, die veel impact 
hebben bij de juiste huisvesting op de juiste plek. Pijlers die jij 
als ondernemer ook kunt benutten. Zie www.oml.nl voor 
meer gegevens over de OML-pijlers. Daar tref je ook een voor-
beeld hoe OML dat in de praktijk doet bij Duurzaam Multifunc-
tioneel Bedrijvenpark Zevenellen in de gemeente Leudal. 
 
Kavel op maat, procesbegeleiding, advisering bij 
vergunningaanvraag en meer 
De verkoop van bouwkavels aan bedrijven staat centraal. Mid-
dels flexibele verkaveling bieden we kavels op maat aan, waar-
bij we zoveel mogelijk rekening houden met de wensen van 
de klant. Vind je niet het door jou gewenste formaat kavel? 

Laat het ons weten en wij zoeken naar mogelijk-
heden! Daarbij blijft de dienstverlening niet alleen 
beperkt tot de feitelijke verkoop van de kavel. Zaken 
als procesbegeleiding, advisering en bemiddeling bij 
vergunningaanvragen behoren ook tot onze service. 
 

 

OML geeft 
ondernemers 

de ruimte!

Juiste huisvesting op de juiste plek 

Midden-Limburg een aantrekkelijke regio 
voor bestaande én nieuwe bedrijven

“Een aantrekkelijke regio voor bestaande én nieuwe bedrijven, is een claim die Midden-Limburg ook waarmaakt. Kijk maar eens naar alle bedrijvigheid die zich hier al huisvest én 
wil huisvesten op de verschillende bedrijventerreinen. Van zzp tot multinational en van landbouw tot dienstverlening”, aldus Hans Coppus, directeur van Ontwikkelingsmaatschappij 
Midden-Limburg BV. Bij huisvesting komen vele vragen op ondernemers af: Waar kan ik mijn bedrijf beginnen? Kan ik straks nog uitbreiden op mijn huidige locatie? Is er ergens 
een nieuwe plek, een kavel, waar ik al mijn activiteiten kan bundelen? Voor al deze zaken en meer staan onze consultants je graag te woord. Wij helpen met de juiste huisvesting 
op de juiste plek én in contacten met onze aandeelhouders, de Midden-Limburgse gemeenten Roermond, Leudal, Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen.”

De 7 pijlers van OML Duurzaamheid & Circulariteit

Wil je nader kennismaken met OML of heb je interesse in een kavel? 
Neem contact op met één van onze consultants:

Jeroen Bertjens 
Senior Consultant 
Marketing & Sales 
 
06-10 80 91 06 
Bertjens.j@oml.nl

Annemarie van de Goor 
Consultant Marketing & Sales 
 
06-20 25 21 38 
Vdgoor.a@oml.nl 

Van links naar rechts: Hans Coppus (directeur OML), Annemarie van de Goor (consultant) en Siamak 
Khebreh (eigenaar SKS Group BV)  tijdens ondertekening koopovereenkomst van een bedrijfskavel.


