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Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV en Sustainable
Development Goals
Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML) kijkt met een brede blik naar duurzaamheid en
circulariteit. Kijken we naar de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) dan ligt voor OML vooral de
focus op de volgende doelen:
•
•
•
•
•

SDG 3 - Goede gezondheid en welzijn
SDG 7 - Betaalbare en duurzame energie
SDG 8 - Eerlijk werk en economische groei
SGD 11 - Duurzame steden en gemeenschappen
SDG 17 - Partnerschap om doelstellingen te bereiken

In dit verslag nemen wij u graag mee in de wereld van OML. Hoe zien wij de SDG’s en hoe passen wij
dit toe in de praktijk. Waar kunnen wij invloed op uitoefenen en waar zijn wij afhankelijk van anderen.
De impact van ondernemen op het klimaat en het welzijn van de mens is van uiterst belang. Het telkens
weer opnieuw zoeken naar de juiste balans zorgt ervoor dat een bedrijf gezond kan blijven. Daarnaast
is het belangrijk om te kunnen groeien (als deze wens er is). Alles moet erop gericht zijn om
toekomstbestendig te ondernemen waarbij geldt: niet het beste in de wereld, maar het beste vóór de
wereld!

SDG 3 Goede gezondheid en welzijn
SDG 3 richt zich met name op het verlagen van kinder- en moedersterfte,
verkeersongevallen, het aantal verslavingen en het vergroten van toegang tot
gezondheidszorg. Deze doelen zijn door OML nauwelijks te beïnvloeden is. Op
één onderdeel kan OML wel invloed uitoefenen en dat is op het gebied van
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het verminderen van het aantal sterfgevallen en ziekten als gevolg van gevaarlijke chemicaliën en de
vervuiling en besmetting van lucht, water en bodem.
Gezondheid is essentieel voor duurzame ontwikkeling. OML verkoopt gronden en het is van belang dat
deze gronden schoon zijn. Het kan zijn dat er in deze gronden stoffen zitten die er niet thuis horen.
Met name op plekken waar vroeger bijvoorbeeld fabrieken hebben gestaan waardoor chemicaliën in
de grond terecht zijn gekomen. Tegenwoordig ontstaan bodemverontreinigingen vooral door
ongelukken bij bedrijven of door illegale dumping van afval. Voordat OML gronden aankoopt of
verkoopt vind er altijd een uitvoerig bodemonderzoek plaats. Indien vervuiling aangetroffen wordt
vindt sanering plaats.
Daarnaast kijkt OML in het voortraject, preventief en kritisch naar bedrijven die zich willen vestigen op
een van de locaties van OML, waarbij het trackrecord (ook op het gebied van milieu, gezondheid en
klimaat etc.) wordt meegenomen -> het verleden, het heden én de toekomst.
Tenslotte richten we bedrijventerreinen dusdanig in dat deze ‘mensvriendelijk’ zijn. Met andere
woorden relatief veel groen, landschappelijk ingepast, opengesteld voor de omgeving, gebruik makend
van circulaire materialen et cetera. Zo draagt OML bij aan een goede gezondheid en welzijn voor de
ondernemer, de werknemers, de omwonenden en alle andere belanghebbenden.

SDG 7 Betaalbare en duurzame energie
Bij OML nemen we onze verantwoordelijkheid. We willen zelf uiterlijk in
2050, of zoveel eerder als haalbaar, volledig duurzaam, klimaatneutraal en
circulair ondernemen. Dat betekent dat we gebruik maken van nieuwe
techniek en daarmee onze CO2-uitstoot naar nul brengen. Met het besef dat
duurzaam ondernemen ook na 2050 door blijft gaan. Het is immers geen
einddoel, maar een belangrijke stip aan de horizon. Dit is de boodschap die
door OML wordt doorgegeven aan alle (potentiële) nieuwe vestigers.
Zeven pijlers van duurzaamheid en circulariteit, die we ook delen met ondernemers, omwonenden,
overheden en adviesorganen, helpen ons daarbij. Zo gebruiken we bijvoorbeeld verantwoorde
materialen bij de aanleg van wegen op bedrijventerreinen, richten we ons op samenwerking en
synergie tussen bedrijven en hebben we een belangrijke sleutel in handen voor goed gebruik van
ruimte. We kijken voor de juiste huisvesting op de juiste plek met nadruk ook naar
bestaande bedrijventerreinen: terreinen die nog in gebruik zijn of er verlaten of afgedankt bij liggen.
OML kan deze laatste terreinen saneren en her-ontwikkelen tot veilige, groene, duurzame en
toekomstbestendige locaties voor nieuwe (economische) ontwikkelingen. Dat brengt een grote winst
mee ten opzichte van de ruimte- en energiestrijd. Hiervoor wenden we alle mogelijke manieren aan
om dit zo zorgvuldig mogelijk in te vullen. Zo gaan wij bijvoorbeeld in gesprek met bestaande
ondernemers en grondeigenaren: wat zijn de wensen, wat is de toekomstvisie, zit het bedrijf nog op
de juiste locatie en zo nee, welke alternatieve locatie(s) zien we, zo ja zijn er synergievoordelen te
behalen met andere bedrijven op het bedrijventerrein? Dit zijn vragen waar OML vakkundig invulling
aan geeft. Naast verkoop van een bedrijfskavel, procesbegeleiding, advisering en bemiddeling bij
vergunningaanvragen.
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We maken deze zeven pijlers, voor onszelf en anderen, graag tastbaar en uitvoerbaar. Hoe? Lees hier
de voorbeelden. Met daarbij ook enkele concrete voorbeelden hoe wij dit als OML nu al aanpakken in
onze dienstverlening: van feitelijke verkoop van een bedrijfskavel tot zaken als procesbegeleiding,
advisering en bemiddeling bij vergunningaanvragen, die ook tot onze service op onze
bedrijventerreinen gelden.
De zeven pijlers van OML – Duurzaamheid en Circulariteit
• Materialen
• Energie
• Synergie
• Grondgebruik en –opname
• Beeldkwaliteit
• Biodiversiteit en ecologische diversiteit
• Wet- en regelgeving

MATERIALEN
o
o
o

Pas materialen op zo’n manier in de economie toe dat we deze kunnen recyclen, op hoog
niveau zonder te verdwijnen in het milieu. Maak een einde aan de afvalcyclus.
Behoud materialen in hun meest complexe vorm voor zo lang als mogelijk. Dat is onze
prioriteit. De duur van de materiaalkringloop hangt af van de schaarste van het materiaal.
Gebruik wat voorhanden is, alvorens nieuw aan te schaffen. Tip: maak een
materialenpaspoort. Dat maakt inzichtelijk welke materialen zijn gebruikt en hoe ze zijn
verwerkt. Registreer ook aanpassingen tijdens gebruiksfase. Dat maakt hergebruik en
terugwinnen van materialen en grondstoffen veel eenvoudiger en geeft meer waarde.

REDUCEREN VAN ENERGIEVERBUIK
o
o
o
o
o
o

Baseer alle energie (elektriciteit en warmte) op hernieuwbare bronnen.
Ontwerp materialen die nodig zijn voor de opwekking en opslag van energie zo dat ze
makkelijk kunnen worden teruggewonnen.
Ga zuinig(er) om met energie.
Van elektriciteit uit fossiele brandstoffen zoals kolen naar elektriciteit uit zon, wind, water of
wat de toekomst misschien nog meer brengt.
Van warmte uit aardgas naar duurzame warmte, zoals aardwarmte, restwarmte en groene
waterstof.
Betrek omwonenden door ze de kans te bieden om mee te denken over, of mede-eigenaar te
worden van lokale energieprojecten, start een omgevingsfonds (voor verbetering van
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leefbaarheid in de omgeving) of een omwonendenregeling (bijvoorbeeld korting op groene
stroom) en maak duidelijke afspraken.

SYNERGIE
o
o
o

Combineer functies zoals groen in wanden, avond- en dagfuncties, ondernemen en recreëren.
Kijk wat het ene bedrijf aan restproduct heeft, dat een ander eventueel kan gebruiken.
Deel kennis, zoek verbinding met omwonenden en betrek de leefomgeving voor een goede
maatschappelijke waarde.

Furec ontwikkeling van RWE (potentiele vestiger Bedrijvenpark Zevenellen), winning van alternatieve
brandstoffen uit huishoudelijk afval.

GRONDGEBRUIK EN GRONDOPAME
o
o
o
o

Voer schone grond aan of verspreid bestaande grond op het terrein.
Win water op een duurzame manier en maximaliseer bronherstel.
Hergebruik proceswater: al het water (leidingwater, grondwater of oppervlaktewater) dat
gebruikt wordt in een fabrieksproces waarbij producten worden gemaakt.
Kijk met nadruk ook naar bestaande bedrijventerreinen (gebruikt en ongebruikt) om een winst
te behalen in de strijd om de ruimte.
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BEELDKWALITEIT
o
o

Hoe ziet het terrein er nu uit? Wat is de droom voor het terrein.
Aan welke maatstaven moet worden voldaan als het gaat om inrichting van het terrein,
materiaalgebruik en toepassing van groen.

BIODIVERSITEIT EN ECOLOGISCHE DIVERSITEIT
o
o
o
o
o
o

Verbeteren van de biodiversiteit (dieren, insecten, planten, bomen)
Ecologische diversiteit (bodem, water, natuur en landschap).
Geef meer natuur terug dan strikt noodzakelijk is.
Maak verharde ondergronden open en pas open ruimten met groen toe voor het koelend
effect en waterafvoer (en waar mogelijk hergebruik het water).
Pas planten toe die ecologie helpen (bijvoorbeeld bijen en vlinders aantrekken).
Maak gebruik van fiscale regelingen of subsidies om te vergroenen.

‘Groene Long’: groene, ecologische en recreatieve verbindingszone op Bedrijvenpark Zevenellen.
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WET- EN REGELGEVING
o
o
o
o

OML hanteert deze zeven pijlers en loopt daarmee vooruit op wet- en regelgeving.
OML neemt het voortouw en maakt zaken vooraf helder richting toekomstige vestigers.
We denken in mogelijkheden.
We stellen brede beleidsprioriteiten (werken, leren, recreëren, et cetera).

SDG 8

Eerlijk werk en economische groei

OML richt zich op de bedrijven die een aanvulling zijn voor de regio. Zowel
voor reeds gevestigde bedrijven als nieuwe ontwikkelingen in MiddenLimburg.
Dit betekent dat bestaande bedrijven hun toekomst veilig kunnen stellen in
de regio. Bijvoorbeeld doordat ze en alternatieve locatie zoeken omdat ze ‘uit
het jasje’ groeien. Of omdat een andere locatie beter aansluit bij de
bedrijfsvoering. OML kijkt daarbij naar het verleden, naar het heden, maar
zeer zeker ook naar de toekomst. Wat zijn de plannen? Wat betekent dit voor het bedrijf? Welke
locaties kan OML aanbieden voor dit bedrijf? Is er synergie met andere bedrijven. Dit alles is gericht
op de gezonde bedrijfsvoering. OML helpt ondernemers hierbij.
Gezonde bedrijven betekenen ook gezonde werkcondities. En gezonde werkcondities betekent eerlijk
werk én economische groei. Niet alleen dus gericht op het bedrijf, maar ook gericht op de werknemers
én zelfs gericht op de omgeving. De balans moet kloppen. Dit betekent ook dat OML af en toe ‘nee’
zegt tegen bedrijven waarvan wij vinden dat er onvoldoende gezond draagvlak is. OML kiest er dan
bewust voor om deze bedrijven niet te faciliteren en de schaarse gronden te bewaren voor gezonde
bedrijven met een goede kijk op de balans. Alleen zo kan de regio een groei doormaken waarbij in de
toekomst de juiste balans gewaarborgd blijft.

SDG 9

Industrie, Innovatie en Infrastructuur

Wekelijks voert OML gesprekken met bedrijven met ontwikkel vraagstukken.
OML helpt deze ondernemers door te luisteren naar de wensen en te
inventariseren welke groei mogelijkheid nodig is. Samen bekijken waar de
juiste balans gevonden kan worden en waar de synergie gemaakt kan worden.
OML is daarmee goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en trends.
Hoewel OML trends graag op de voet volgt, betekent dit niet automatisch dat
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wij er aan toe geven. Er wordt wel degelijk gekeken naar het effect op de lange termijn. Wat betekent
deze huisvesting voor het bedrijvenpark over 10 of 20 jaren? Heeft het dan nog bestaansrecht? Of is
de trend inmiddels achterhaald? De juiste afwegingen daarin maken is van het uiterste belang om de
volgende generaties niet op te zadelen met misvattingen uit het verleden.
OML bekijkt daarbij nadrukkelijk welke innovaties er kunnen worden toegepast. Nu en in de toekomst.
Wij zijn ons er zeer van bewust dat er een hele weg afgelegd dient te worden naar de doelstelling van
2050 -> volledig duurzaam, klimaatneutraal en circulair ondernemen. Wij zijn ons ervan bewust dat
bepaalde processen versneld doorgevoerd kunnen worden én dat nieuwe ontwikkelingen zich in
razendsnel tempo opvolgen. Wat er vandaag nog niet is, kan er morgen wel al zijn. Wij kijken dan ook
speciaal naar de bedrijven die innovatief bezig zijn en zich niet laten belemmeren door de huidige
technieken of methodes. Juist innovatie zorgt voor een goede ontwikkeling om de doelstelling waar te
maken. OML maakt dan ook de keuzes om het juiste bedrijf op de juiste locatie te laten vestigen. Ook
als dit betekent dat andere bedrijven dan geen plek kunnen krijgen.
Ook bij de eigen ontwikkelingen wordt hier nauwkeurig op gelet. Wij zoeken de bedrijven die ons
kunnen helpen bij het ontwikkelen of het her-ontwikkelen van de bedrijventerreinen door het
bouwrijp maken van de grondposities. Daarbij worden aanbestedingen zó ingericht dat OML de
garantie krijgt dat op een duurzame, innovatieve en circulaire wijze wordt gewerkt. Denk daarbij aan
het gebruik van freesasfalt voor het aanleggen van nieuwe wegen, denk aan het hergebruik van
bouwmaterialen door gebruik te maken van materialenpaspoorten of denk aan een circulaire winkel
waar gebruikte bouwmaterialen te koop worden aangeboden. Maar denk ook aan het scheiden van
alle materialen voor een betere toekomst. Laat bijvoorbeeld op locatie X een bedrijf landen dat het
afvalprobleem van de regio kan oplossen (RWE op Bedrijvenpark Zevenellen). Of een bedrijf dat
gespecialiseerd is in metaalverwerking (Bijvoorbeeld Jan Verhoeven Recycling op Bedrijvenpark
Zevenellen) of innovatieve technieken om het overschot aan mestafval te verwerken (bijvoorbeeld
Coöperatie 7-LL op Bedrijvenpark Zevenellen). De infrastructuur richt zich dus niet alleen op letterlijk
de inrichting van een bedrijvenpark, maar ook op de infrastructuur van de omgeving. De synergie moet
er zijn, anders krijg je de balans niet op orde voor de toekomst.
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SDG 11 Duurzame steden en gemeenschappen
Als OML werken wij iedere dag aan de economische ontwikkeling van de regio
Midden-Limburg. Wij streven daarbij naar de juiste verhoudingen op het
gebied van wonen, leren, werken, 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. Daarbij zien wij als OML deze
locaties, deze bedrijventerreinen, een belangrijke rol spelen bij de
energietransitie en verduurzaming van Nederland.
Ons doel is om bewustzijn te creëren rondom duurzaam, klimaatneutraal en circulair ondernemen.
Samen met ondernemers, omwonenden, overheden en adviesorganen werken we aan een optimaal
resultaat:
een samenwerking waarbij we
➢ 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.
De omgeving is bij dit alles nauw betrokken. We delen kennis, zoeken samen naar oplossingen en
maken zorgen bespreekbaar. Deze pakken we op, eventueel met heroverwegingen mocht dat nodig
zijn. Een klankbordgroep maakt een zeer belangrijk onderdeel uit van dit proces. Met diverse
geledingen (omwonenden, natuur- en milieufederaties, dorpsraden, overheden) bespreken we de
voortgangen en sturen we naar aanleiding van de reacties eventueel bij.
Onze zeven pijlers van duurzaamheid en circulariteit hanteren we daarbij als leidraad voor onszelf en
partijen zoals ondernemers, omwonenden, overheden en adviesorganen, die met ons te maken
krijgen.
Het bedrijvenpark Zevenellen in de gemeente Leudal her-ontwikkelen wij momenteel naar een
duurzaam en multifunctioneel bedrijvenpark. Dit doen we op een bijzondere wijze. Zo koppelen we
nieuwe vestigers, waar mogelijk, aan elkaar om gebruik te maken van elkaars (rest-) producten. Het
ene bedrijf heeft restwarmte over dat het andere bedrijf kan gebruiken voor het productieproces. Er
zijn bedrijven die afvalwater van het andere bedrijf kunnen gebruiken en energiebronnen (denk aan
zonnepanelen) die ze met elkaar kunnen delen. Op Zevenellen hergebruiken we de grond om het
terrein verder af te vlakken, hergebruiken we oude asfaltwegen (teervrij freesasfalt) tot nieuwe wegen,
et cetera. Zo werken we volop aan duurzaamheid en circulariteit.
En OML gaat nog verder. We hebben een grondbank aangelegd zodat precies duidelijk is waar welke
grond vandaan komt en waar we deze kunnen toepassen. We leggen in de verkoopovereenkomsten
diverse zaken vast: daken moeten geschikt zijn voor zonnepanelen, deelname en bijdrage aan
parkmanagement is een verplichting. Parkmanagement gaat de synergie tussen de bedrijven
waarborgen. We gaan ook hier nog een stap verder met de aanleg van een groene, ecologische zone
voor recreatie én voor de biodiversiteit in het gebied. Zo is er een veld voor de patrijzen en een
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kunstburcht voor bezoekende dassen en her-planten we bomen zodat de uil en de zwaluw hun weg
duidelijk kunnen vervolgen.
Daarnaast werken we aan de ‘modal shift’: de overgang van transport via weg naar transport over
water. De havenpercelen worden alleen uitgegeven aan bedrijven die hier gebruik van maken. Met
deze bedrijven is de afspraak dat zij hun kade openstellen voor andere bedrijven. Hiermee willen we
optimaal gebruik maken van de haven. Dit levert een grote milieubesparing op én een
drukvermindering op de huidige volle wegen.

Daar waar OML nu al een duurzame weg kan inslaan, doen we dat en willen we ook andere
ondernemers daar bewust van maken. Duurzaam en circulair ondernemen is een proces, geen
eindbestemming.

SDG 17 Partnerschap om doelstellingen te bereiken
OML is een kleine, slagvaardig bedrijf. Er is veel kennis en expertise in huis.
Maar OML doet het niet alleen. Wij benutten de kennis en kunde van de
samenwerkingspartners en zetten expertise in waar het bij OML
mogelijkerwijs aan ontbreekt.
Gemeenten: Onze eerste partners zijn de aandeelhoudende gemeenten.
OML verkoopt de grondposities die gelegen zijn in deze gemeenten
(Roermond, Leudal, Echt-Susteren, Maasgouw en Roerdalen). OML overlegt
en ontwikkelt in samenspraak met alle betrokkenen. Wij treden in overleg over de potentiële klanten
en over de mogelijkheden van een terrein. Wij zoeken hier bewust naar de synergie. OML is geen
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verkoper van vierkante meters alleen. Op alle fronten moet de nieuwe vestiger aansluiting vinden op
de beoogde locatie. Dat is van essentieel belang om te toekomst op een duurzame wijze te borgen.
Wij treden in overleg met vergunningverleners, met ambtenaren en uiteraard met de
verantwoordelijke wethouders. Alle neuzen moeten dezelfde kant op staan en de doelstelling moet
hetzelfde zijn. Zodra er mogelijk ruis ontstaat, ontstaat disbalans. En dat zal OML te allen tijden
proberen te voorkomen. OML begeleidt ondernemers in de contacten met de gemeente. Dit doen wij
graag zodat processen adequaat doorlopen kunnen worden.
Maar OML kijkt verder dan de aandeelhoudende gemeenten. Wij treden in overleg met diverse
belanghebbende partijen maar ook met kennispartners. Waarom zou OML het wiel opnieuw uitvinden
als de kennis al aanwezig is?
Provincie Limburg: OML heeft periodieke overleggen met de Provincie Limburg. De Provincie is een
belangrijke schakel voor OML en de aandeelhoudende gemeenten. Ook via deze weg moet de
doelstelling gelijk zijn. Of beter nog: vooruitstrevend. Denk bijvoorbeeld aan de vergunning
verstrekking. Wij richten onze pijlers op de bedrijven die toekomstbestendig kunnen ondernemen.
Hiervoor moeten de plannen rondom wet- en regelgeving passend zijn. Is er een dis-balans, treden wij
in overleg hoe we de situatie kunnen verbeteren. Dit houdt tevens in dat OML de Provincie adviseert
en andersom.
LIOF: sparringpartner en kennisbank voor OML. Er zijn veel contacten onderling om af te stemmen
over nieuwe ontwikkelingen, over trends, over grondposities en aanvragen van ondernemers.
Keyport: Keyport is een goede schakel voor ontwikkelmogelijkheden binnen de regio. Er is veel kennis
in huis en veel praktijkgerichte know-how. Veel ondernemers weten de weg te vinden. Hoewel er ook
nog een weg te gaan is. OML wenst een betere samenwerking te genereren. Hier wordt volop aan
gewerkt. Maar vergeet niet: Keyport is er niet alleen voor praktische zaken voor ondernemers, maar
Keyport richt zich vooral ook op onderwijs. En kwalitatief onderwijs is voor OML van groot belang.
Onderwijs zorgt er immers voor dat er goede werknemers ontstaan waar de regionale werkgevers om
staan te springen. Er zijn volop ontwikkelingen gaande waarbij aangetoond is dat een andere aanpak
niet alleen een betere werknemer voort brengt, maar vooral een perfecte aansluiting op het
bedrijfsleven. Tel daarbij op dat de student niet meer voor een baan naar een andere provincie hoeft
te vertrekken en de cirkel is compleet. Een mooi voorbeeld hiervan is het project ‘Keyport, je regio in
je rugzak’ waarbij het onderwijs volledig wordt gekoppeld aan het regionale bedrijfsleven. OML heeft
alle medewerking toegezegd aan dit project. Wij kunnen dit realiseren door bedrijven attent te maken
op deze mogelijkheid en ze te koppelen.
Maar Keyport is ook vooruitstrevend aan de slag met duurzaamheid en circulariteit. OML vindt hier
een goede aansluiting. Denk aan het programma Indusym, waarbij gekeken wordt naar het omzetten
van afval naar grondstoffen zodat er circulaire kansen ontstaan. Daarnaast heeft Keyport veel kennis
in huis voor het aanvragen van subsidies en overige regelingen.
Overige partners: OML schakelt met regelmaat experts in. Denk bijvoorbeeld aan de recentelijke
ontwikkelingen rondom PFAS: hiervoor is OML in gesprek met experts over wet- en regelgeving. Wat
mag nog wel en wat mag/kan niet (meer). Wat betekent dit nu eigenlijk, welke onderzoeken zijn er
nodig en hoe kunnen we dit tot een succes maken.
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Denk ook aan de aangescherpte natuurbeschermingswetten rondom de Natura 2000 gebieden. De
uitstoot van Co2 moet verdwijnen en er mag geen schadelijke invloed meer zijn voor de
natuurgebieden. Een situatie die wij uiteraard bemoedigen. Neemt niet weg dat dit ondernemers
behoorlijk in de weg kan staan. Om ondernemers op het bedrijvenpark Zevenellen te kunnen helpen
met de problematiek rondom de stikstofuitstoot, heeft OML, samen met de eigenaar van het zuidelijk
gedeelte van het terrein een stikstofbank opgericht. Middels het vullen van deze stikstofbank met
stikstofrechten, kunnen wij ondernemers adequaat door het vergunningenproces begeleiden. Samen
met experts, hoe we de situaties moeten aanpakken en beoordelen conform de wet- en regelgeving.
Ondernemers: ondernemers zijn onze partners. Samen pakken we ontwikkelingsvraagstukken aan.
OML begeleidt de ondernemers op hun weg naar een gezonde toekomst. Met als doel bedrijven neer
te zetten die ook voor het nageslacht trotswaardig zijn.

Tot slot
Met de OML missie voor duurzaamheid en circulariteit is een eerste belangrijke stap voorwaarts gezet.
Met onze missie laten wij zien waar wij voor staan en hoe we dit in de praktijk brengen. Wij realiseren
ons dat dit nog niet voldoende is om de beoogde doelen te behalen. Er zal een verdiepingsslag worden
gemaakt in de vorm van een vragenlijst. Ondernemers die zich willen vestigen op één van de
grondposities van OML, zullen deze vragenlijst ontvangen en moeten invullen. Het gaat over specifieke
zaken als aantal werknemers en oppervlakte van de werkvloer, maar zeer zeker ook over de middelen
die ingezet worden voor duurzaamheid en circulariteit. Wat is de missie van het bedrijf en hoe denken
zij dit te realiseren. Belangrijke informatie voor OML, maar zeker ook voor de vergunningverlener, de
overheid én de omwonenden. Tevens een goed middel om, in een later stadium, eens tegen het licht
te houden. Het geeft meer dwang af als het eenmaal op papier staat en is ingediend.
Daarnaast zal OML een verdiepingsslag aanbrengen over de aanpak van bestaande terreinen. Hoe
kunnen we deze beter inzetten en vergroenen. Handzame tip en tricks die de ondernemer, zowel
bestaand als nieuw, op weg helpen. Gericht op eenvoudige aanpak, niet kostbaar en gemakkelijk
uitvoerbaar.
Deze plannen worden binnenkort verder opgepakt. Onze missie is in ieder geval helder. Samen
bewandelen wij deze weg om economische ontwikkelingen mogelijk te maken, met respect voor de
omgeving, de natuur en het milieu.
Onze overtuiging en ambitie zorgen ervoor dat het mogelijk is.

DOWNLOADS
Download hier de presentatie OML-Duurzaamheid en Circulariteit
Download hier de samenvatting Uitvoeringsprogramma 'Midden-Limburg circulair' 2021-2022,
samengesteld door Taskforce Economie-Arbeidsmarkt-Onderwijs

augustus 2021 -OML en Sustainable Development Goals
pag. 12

