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Schaarste aan gronden maakt 
BEDRIJFSHUISVESTING 

uitdagend

Hoe kies je als ondernemer 
de beste toekomstbestendige 
bedrijfslocatie? De huidige 
schaarste aan bedrijfsgron-
den en -huisvesting vraagt 
in ieder geval om vroegtijdig 
schakelen. Ontwikkelings-
maatschappij Midden-Lim-
burg BV (OML) weet daar 
alles van. Hans Coppus, 
directeur OML: “Door de 
grote vraag vanuit de markt 
zetten wij nu al in op ver-
vroegde ontwikkeling van 
zowel nieuwe als uitbreiding 
van bestaande werklocaties. 
Zodat we toekomstbestendig 
kunnen ondernemen.”

TEKST & BEELD OML

Allerlei factoren wegen mee; beschikbare 
ruimte, beschikbaarheid van personeel, 
toekomstige ontwikkelplannen, 
bestemmingsplan, bereikbaarheid en 
uiteraard: de prijs.

Deel plannen en wacht niet
Hans: “We moeten zuinig omgaan met de 
beschikbare ruimte en vooral kijken met een 
langetermijnvisie. In de regio Midden-Limburg 
is OML aanspreekpunt voor het bedrijfsleven. 
Wij kennen de markt, de 
behoeftevraag én hebben 
een sterk netwerk, ook op 
overheidsniveau. Vanuit 
dat samenspel zorgen wij 
voor toekomstbestendig 
ondernemen op 
bestaande én nieuwe 
bedrijfsgronden in 
de regio Midden-
Limburg.”De noodzaak en 
behoefte vormen belangrijke pijlers onder de 
ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen, 
daarom is het belangrijk dat ondernemers 
vroegtijdig hun plannen kenbaar maken.  

Grondvoorraden 
Op dit moment haalt OML de ontwikkeling 
van bedrijventerreinen al naar voren. Zoals 
bedrijventerrein De Hanze (fase 2) en 
bedrijventerrein Oosttangent (fase 2 én 3) in 
de gemeente Roermond.

Daarnaast ligt er voor OML de opgave om 
de grondvoorraden voor de toekomst op 
peil te houden. Middels herontwikkeling en 
investeren in nieuwe grondposities werkt 
OML hieraan. Momenteel kijkt OML onder 
andere naar een mogelijke ontwikkeling van 

’t Vonderen in de gemeente Echt-Susteren. 
Gelegen tussen de A73 en A2 en de N276 
bij het Ei van Sint Joost. 

“Door de schaarse ruimte is het zaak nog 
nauwkeuriger te kijken naar duurzaamheid 
en toekomstbestendig ondernemen”, vervolgt 
Hans. “Onze aandacht gaat vooral uit 
naar herstructureren en revitaliseren van 
bestaande, oude bedrijventerreinen. Zo 
leidt de herontwikkeling van zogenaamde 

‘brownfields’ (reeds in 
gebruik genomen, maar 
inmiddels verouderde 
locaties) tot positieve effecten 
op economisch, sociaal 
en milieuvlak. We zien 
het groeiend belang van 
meervoudig en multifunctioneel 
ruimtegebruik én met een 
goede landschappelijke 
inpassing.

We kijken samen met de ondernemer 
naar zijn of haar plannen en waar deze 
het beste inpasbaar zijn. We kijken naar 
de te verwachten omgevingsfactoren, 
bijvoorbeeld verkeer, geluid of geur. Zijn 
er obstakels te verwachten, of juist niet? 
Zijn er samenwerkingsverbanden mogelijk 
met aanpalende bedrijven? Er zijn bijna 
altijd mogelijkheden, waarbij we duurzaam 
en circulair ondernemen beslist in het oog 
houden. Het juiste bedrijf op de juiste plek,  
dat is onze insteek.”

Meer informatie? Ontwikkelingsmaatschappij 
Midden-Limburg BV (OML) in Herten/Roermond
www.oml.nl • 0475-426242 • info@oml.nl 

“Het juiste 
bedrijf op de 

juiste plek, 
dat is onze 

insteek”

Jeroen Bertjens (Senior Consultant Marketing 
& Sales) en Annemarie van de Goor (Consultant 
Marketing & Sales)


