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Missie Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV 

“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 

vestingsklimaat voor bedrijven en  

hun omgeving. “
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1. inleiding



Dit ondernemingsplan 2022 – 2026 

‘Flexibiliteit en Verbinding’ geeft onze 

prioriteiten weer voor de komende 

viereneenhalf jaar. Het is ons kader voor 

ontwikkelingen, ambities, activiteiten, 

investeringen én te bereiken resultaten 

van Ontwikkelingsmaatschappij Midden-

Limburg BV. Met dit ondernemingsplan 

kan OML toekomstgericht handelen en 

aansluiten bij de ontwikkelingen in de 

(eu)regio, provincie Limburg en brede 

maatschappelijke ontwikkelingen. 

Dit ondernemingsplan volgt het ‘Ondernemings-
plan OML juli 2018 – juli 2022’ op. ‘Flexibel zijn in 
handelen’ vormde toen al een uitdaging. Die uit-
daging is alleen maar groter geworden: de dyna-
miek, complexiteit en onvoorspelbaarheid zijn voor 
(de omgeving van) iedere organisatie alleen maar 
toegenomen. Ontwikkelingen gaan steeds snel-
ler. Hierdoor is langetermijnplanning op basis van 
trends en patronen niet langer toereikend als stra-
tegie. 

Flexibiliteit en Verbinding
‘Flexibiliteit’ en Verbinding’ vormen, in ons huidig 
én toekomstig handelen, een groot goed. Om 
trends en ontwikkelingen tijdig waar te nemen en 
daar snel en adequaat naar te handelen. Om kan-
sen te benutten en af te stemmen op ontwikkelin-
gen in de omgeving. Om zo in te kunnen spelen 
op behoeften binnen ondernemingen, overheden 
én maatschappij. Onze missie, visie en kerntaken 
vormen in dat alles onze kapstok.

Wij dragen bij aan de economische ont-
wikkeling van Midden-Limburg en streven 
daarbij naar een verbetering van de leef-
baarheid. Onze toegevoegde waarde zit in 
het creëren van een goed vestigingsklimaat 
voor bedrijven én hun omgeving. Het juiste 
bedrijf op de juiste plek.

Koers voor de toekomst
Met dit ondernemingsplan zetten we een koers uit 
voor de komende jaren op basis van onze huidige 
(omgevings- en markt)kennis en verwachtingen. 

Veranderingen zetten we om in kansen en waar een 
ander belemmeringen ervaart, zien wij juist de mo-
gelijkheid om knelpunten om te zetten in een ver-
beterpunt. In het belang van de regio. Vanuit een 
duidelijk kader waarbinnen we als OML flexibel en 
verbindend kunnen opereren. Op deze manier geeft 
OML ondernemers de ruimte (zowel letterlijk als fi-
guurlijk). Mocht het, gegeven de dynamiek, nodig 
zijn onze koers te verleggen, dan doen we dat van-
zelfsprekend in overleg met onze aandeelhouders. 

In verbinding
Ook het opstellen van dit ondernemingsplan doen 
we in verbinding met anderen. Zowel met het com-
plete OML-team alsook met de ambtelijke verte-
genwoordiging bij de aandeelhoudende gemeen-
ten: Roermond, Leudal, Echt-Susteren, Maasgouw 
en Roerdalen. Met input vanuit de (maatschappe-
lijke) omgeving en onze strategische partners zoals 
Provincie Limburg, Samenwerking Midden-Limburg 
(SML) en Keyport 2020.  En natuurlijk bestuurlijk met 
de aandeelhouders en onze Raad van Commissa-
rissen (RvC). Hoe staan we ervoor? Wat waren onze 
plannen? En wat hebben we daarvan kunnen reali-
seren? En vooral: wat kunnen we terugkijkend hier-
van leren? Waar zijn we goed in en waar kunnen we 
ons nog in verbeteren?

Daarmee reflecteren we, vanuit onze onderlinge sa-
menwerking, op ons functioneren in de afgelopen 
jaren en hiermee leren we voor de toekomst. Met 
als resultaat het voorliggende groeidocument ‘On-
dernemingsplan ‘Flexibiliteit en Verbinding’. Vanuit 
deze onderlinge samenwerking sluit dit onderne-
mingsplan, en daarmee de activiteiten van OML, 
nauw aan op de behoeften en strategische opga-
ven van de regio Midden-Limburg. Daarbij houden 
we rekening met de specifieke behoeften van de 
aandeelhoudende gemeenten afzonderlijk, waarbij 
het regio-denken altijd voorop staat. 

Aandeelhoudersvergadering
De aandeelhouders stellen het Ondernemingsplan 
‘Flexibiliteit en Verbinding’ Juli 2022 – December 
2026 vast in de Algemene Vergadering van Aan-
deelhouders van 16 juni 2022. Om het onderne-
mings-plan parallel te laten lopen aan de kalender-
jaren, loopt het nieuwe ondernemingsplan van 1 juli 
2022 tot en met 31 december 2026. 

Ontwikkelingen en feiten afgelopen vier jaar
Voordat we de doorkijk naar de komende vieren-
eenhalf jaar pakken, sluiten we dit hoofdstuk af met 
een terugblik op de afgelopen vier jaren.
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De volgende ontwikkelingen en feiten hebben 
de laatste vier jaar plaats gevonden:

• Covid-19: in het vroege voorjaar van 2020 kwam 
de wereld in de ban van Covid-19. De corona-
crisis heeft een grote impact op de samenleving 
en economie. Nog altijd bepalen de corona-
maatregelen de handelingswijze van onderne-
mers, partners én medewerkers. De terugval in 
de vraag naar bedrijfskavels was gelukkig van 
korte duur en slechts zeer beperkt. 

• Stikstofbeleid en PFAS* : zijn externe ontwikke-
lingen die van invloed zijn op het vestigingsbe-
leid van ondernemers. Zoals de uitspraak van 
de Raad van State over het stikstofbeleid van de 
Nederlandse overheid en de perikelen rond de 
PFAS. Tegelijkertijd kijkt OML juist naar kansen 
hierbij. Zoals de oprichting van een stikstofbank 
voor de ontwikkeling van Duurzaam Multifuncti-
oneel Bedrijvenpark Zevenellen. Vanuit een sa-
menwerking tussen OML, de Provincie Limburg 
en particuliere partijen. Daarnaast zien we ook 
ondernemers anticiperen op ontwikkelingen, 
zoals ondernemers die stikstof nodig hebben. 
Dat stemt ons hoopvol om problematieken ge-
zamenlijk het hoofd te bieden.  

 Effect ontwikkelingen op resultaat: deze, en 
andere, interne en externe ontwikkelingen heb-
ben nagenoeg geen effect gehad op het resul-
taat van OML. Sterker nog, het resultaat is zelfs 
beter. Met als belangrijkste positieve constate-
ring: OML heeft (eind 2021) een sterke  financi-
ele basis met voldoende kredietruimte om aan 
haar verplichtingen te kunnen blijven voldoen 
en pakt door met balans tussen maatschappe-
lijk ondernemen en renderend investeren. Alles 
wat we kunnen uitgeven, geven we conform 
wet- en regelgeving en aanbestedingsregels, 
uit aan de regio: ter versterking van de econo-
mische ontwikkeling van de aandeelhoudende 
gemeenten. 

• Focus op kernactiviteiten: de focus lag afgelo-
pen jaren op OML’s kernactiviteiten: 
- locatie- en gebiedsontwikkeling*, waaronder 

herstructureringsprojecten*;
- acquisitie van bedrijven en sales van bedrij-

venterreinen; 

- mogelijke ontwikkeling en uitgifte van nieuwe 
bedrijventerreinen;

- advisering bij ruimtelijk-economische vraag-
stukken. 

• Diverse grote regionale namen hebben beslo-
ten om de groei van het bedrijf door te zetten 
én daarvoor binnen de regio te blijven. Voorts 
is het ons gelukt om diverse lokale bedrijven te 
faciliteren in hun ontwikkelplannen binnen onze 
regio. Er is een sterke wens vanuit ondernemers 
om naar deze regio te trekken of in de regio te 
blijven ondernemen.  

 Ook onze aandacht gaat er in eerste instantie 
naar uit lokale en regionale bedrijven in de regio 
te houden. Daarnaast zijn grote internationale 
namen naar de regio Midden-Limburg getrok-
ken om nieuwe ontwikkelingen te realiseren.   

• Inrichting intern toetsingskader: het team van 
OML toetst, met gebruikmaking van alle aanwe-
zige kennis en kunde en vanuit alle invalshoe-
ken, of een nieuwe ontwikkeling op een werklo-
catie past en toegelaten kan worden. Daarbij 
kijkt het team naar zowel het bestemmingsplan 
als naar ontwikkelingen in de toekomst (gebo-
den toegevoegde waarde) én de verhouding 
tot de omgeving. 

• Grote vraag naar bedrijventerreinen in relatie 
tot strategische grondreserve: de grote vraag 
heeft ertoe geleid dat we de ontwikkeling van 
terreinen naar voren hebben gehaald. Ook 
omdat er een schaarste is opgetreden in de 
beschikbaarheid van kavels. Zo kunnen we toe-
komstbestendig bedrijfsgronden uitgeven om 
bedrijven de mogelijkheid te geven te (blijven) 
ondernemen. Tegelijkertijd dient zich hiermee 
een nieuw vraagstuk aan: om na te denken over 
potentieel nieuwe terreinen (c.q. uitbreiding en 
herontwikkeling) om de grondvoorraden op peil 
te houden. 

• Organisatieomvang en -kosten: de organisatie-
omvang en -kosten zijn in evenwicht gebracht 
met de werkvoorraad. Het OML-team is ver-
sterkt: zowel met vaste krachten in de basis 
als een grotere flexibele schil er omheen. Zo 
is eind 2018 het team Marketing & Sales uitge-
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breid met een kracht. Sinds begin 2019 maakt 
een gebiedsontwikkelaar onderdeel uit van het 
vaste OML-team. Dat geldt per februari 2020 
ook voor de Business Controller en de in medio 
2021 aangestelde (parttime) projectcoördinator.  

 Per 1 januari 2022 is het team verder uitgebreid 
met een nieuwe gebiedsontwikkelaar. De kennis 
en kunde van het OML-team is daarmee zeer 
sterk uitgebreid. De flexibele schil van onder 
andere ZZP’ers en detachering zorgt voor extra 
flexibiliteit. Ook stagiaires maken sinds 2020 re-
gelmatig onderdeel uit van de OML-organisatie. 

 Het team kent een echte OML-teamspirit met 
een ondernemerschapscultuur. Een cultuur 
waarbij het team buiten de bestaande kaders 
kan en durft te denken. Hierbij stellen wij sa-
menwerking, verdienmodellen en resultaten 
centraal én het belang van de regio voorop. 
Vanuit competenties als: Ondernemen – Auto-
nomie – Samenwerking – Helicopterview. Daar-
voor investeren we in permanente scholing om 
de expertise up-to-date te houden maar ook 
om nieuwe kennis te vergaren. 

• Één-loket-functie*: onderwerp van gesprek met 
aandeelhoudende gemeenten is het opnieuw 
aanstellen van een accountmanager voor de 
één-loket-functie vanuit OML. De spil in het 
geheel, als schakel tussen OML, overheid en 
bedrijfsleven. OML zal deze functie gaan finan-
cieren. In overleg met de gemeenten volgt een 
nadere functieomschrijving van deze account-
manager om zo een optimale wisselwerking 
met de aandeelhoudende gemeenten te kun-
nen bewerkstelligen. Met als richting: de functi-
onaris weet wat er speelt door gesprekken met 
lokale en regionale ondernemers, met beleids-
ambtenaren en provincie. 

 Deze persoon is de vraagbaak voor een ieder 
en weet welke persoon benaderd moet worden 
voor bepaalde vraagstukken. Met deze één-lo-
ket-functie krijgen we nog beter inzicht in de 
vraag naar, -en het aanbod van bedrijfskavels 
met daarbij de trends en ontwikkelingen op dit 
vlak. Een belangrijk deel van de taken zal ge-
richt zijn op duurzaamheid en circulariteit. Er 
zal onder andere gebruik worden gemaakt van 
data die OML reeds in bezit heeft. Deze data 
geven een beeld van de Paris Proof Ranking* 
van de bedrijventerreinen. Hieruit voortvloeiend 
kunnen we bepalen welke stappen nodig zijn, 
met extra aandacht voor zaken als vergroening, 
biodiversiteit en ecologie. 



inleiding

 Vanuit deze één-loket-functie creëren we een 
compleet beeld wat de ondernemer bezig 
houdt en waar de behoeften liggen. Daarmee 
kunnen we de relatie tussen OML en klant en 
tussen OML en overheid nog scherper inzetten 
en tijdig ontwikkelingen signaleren waarmee we 
visies kunnen bepalen.

• Overige verschuivingen in organisatie: vanwe-
ge verschil in inzicht is in 2019 afscheid geno-
men van de toenmalige directeur. Een van de 
mensen van het OML-team heeft daarop als 
interim-directeur de werkzaamheden overgeno-
men. Met ingang van 1 mei 2020 is een nieuwe 
directeur benoemd.  

 Ook in de RvC is een verschuiving opgetreden. 
Voor een van onze leden van de RvC bleek het 
praktisch niet meer mogelijk haar taken met 
haar bestuursfunctie in een andere provincie te 
combineren. Op 1 mei 2020 heeft zij het stok-
je overgedragen en mochten we een nieuw lid 
van de RvC verwelkomen. Met haar achtergrond 
in het sociaal en cultureel domein brengt het 
nieuwe RvC-lid een frisse en brede maatschap-
pelijke blik, zowel vanuit werkgevers- als werk-
nemerskant, met zich mee.

• Relaties met (eu)regionale samenwerkingspart-
ners, omgeving en onze aandeelhouders: er is 
geïnvesteerd in het aanhalen en versterken van 
de relaties. Er is sprake van een sterk netwerk  
met uitstekende, warme contacten bij vele sta-
keholders, waaronder: 
- samenwerkingspartners: (eu)regionaal, natio-

naal en internationaal; 
- onze aandeelhoudende gemeenten;
- ondernemers;
- én, vooruitlopend op de nieuwe Omgevings-

wet, met de omgeving van bestaande en (po-
tentiële) toekomstige bedrijventerreinen. 

 
 Een van de samenwerkingsverbanden betreft 

het begin 2020 gestarte ‘Taskforce Econo-
mie-Arbeidsmarkt-Onderwijs Midden-Limburg’. 
Ter ondersteuning van de Taskforce Post Co-
rona Midden-Limburg. Hierin werken gemeen-
ten, OML, Keyport 2020, UWV, werkgevers- en 
werknemersorganisaties en onderwijs in Mid-

den-Limburg samen aan het leggen van verbin-
dingen tussen arbeidsmarkt, economie en on-
derwijs. 

 De Provincie Limburg hechtte waarde aan de 
verdere verbinding tussen OML en de gemeen-
ten Weert en Nederweert. OML is (mede-) or-
ganisator van het regionaal acquisitie-overleg 
dat hiervoor in 2019 is gestart. Hierin nemen 
zowel de vijf aandeelhoudende gemeenten 
(Roermond, Leudal, Echt-Susteren, Maasgouw 
en Roerdalen) deel als ook de gemeenten Ne-
derweert en Weert. OML is hierin – vanuit haar 
reguliere taak – een kennispartner voor de ge-
meenten. Daarnaast draagt OML sinds januari 
2020 zorg voor het maandelijks onderhouden 
van de dynamische werklijst* Midden-Limburg. 
Deze lijst bevat vraag en aanbod van werkloca-
ties*. Het biedt een goed uitgangspunt voor 
acquisitie, regionale afstemming en op termijn 
als input voor de onderbouwing voor nieuwe 
bedrijventerreinen. Nu de vrij uitgeefbare kavels 
steeds schaarser worden, is actief, up-to-da-
te-voorraadbeheer, ‘levende voorraadlijst be-
drijventerreinen’ essentieel voor het maken van 
toekomstige keuzes. Het aanleveren van up-to-
date informatie is een verantwoordelijkheid van 
alle gemeenten, onder coördinerende rol van 
OML.

 Een andere samenwerking betreft die met Zuyd 
Hogeschool. Met ingang van april 2022 start 
Zuyd Hogeschool met het aanbieden van ho-
ger onderwijs in Roermond voor werkenden. 
Zuyd Hogeschool werkt hierbij nauw samen met  
Gilde Opleidingen, gemeente Roermond en  
diverse andere organisaties, waaronder OML, 
die zich inzetten voor de sociale en economi-
sche ontwikkeling van Midden-Limburg.

 Daarnaast is geïnvesteerd in de euregionale re-
latie met onder andere Energie- und Gewerbe-
park Elmpt (EGE) mbH: een samenwerking van 
de gemeente Niederkrüchten, Kreis Viersen en 
de Wirtschaftsförderungsgesellschaft van Kreis 
Viersen. Zij sturen de ontwikkeling van het voor-
malige vliegveld vlakbij het Duitse Elmpt net 
over de grens bij Roermond aan. Daarbij is on-
der andere sprake van woningbouw, natuur en 
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een groot industrie- en bedrijvenpark. Het nieu-
we terrein biedt mogelijkheden voor Duitse én 
Nederlandse ondernemers.

• Missie duurzaamheid* en circulariteit*: OML sluit 
aan op landelijke klimaatafspraken om uiterlijk 
in 2050 volledig duurzaam, klimaatneutraal en 
circulair te ondernemen. Daarnaast zien wij als 
OML bedrijventerreinen een belangrijke rol spe-
len bij de energietransitie en verduurzaming van 
Nederland. Met de OML-missie voor duurzaam-
heid en circulariteit, die begin 2021 is opge-
steld, is een eerste belangrijke stap voorwaarts 
gezet. Met deze missie laten wij zien waar wij 
voor staan en hoe we dit in de praktijk brengen 
om bewustzijn te creëren rondom duurzaam, kli-
maatneutraal en circulair te ondernemen. Met 
zeven pijlers (zie afbeelding) om onze ambities 
voor duurzaamheid en circulariteit, tastbaar en 
uitvoerbaar te maken. Voor onszelf én anderen. 

 Idealiter bekrachtigen we alle pijlers in nieuwe 
ontwikkelingsplannen. Duurzaam Multifunctio-
neel Bedrijvenpark Zevenellen is voor ons proef-
tuin én koploper op het gebied van duurzaam-
heid en circulariteit. Zo hebben we bijvoorbeeld 
in 2021 in samenwerking met een lokale onder-
nemer een grondbank op Zevenellen opgericht. 
Hiermee kunnen we op eigen terrein circulair 
omgaan met grondstromen. Daarnaast vinden  
enkele keren per jaar duurzaamheidssessies 

 met (potentiële) nieuwvestigers plaats. Onder 
andere ook met oog op onderlinge synergie 
qua bedrijfsvoering, restwarmte, productiewa-
ter en meer. Maar ook voor praktische zaken zo-
als energievraagstukken, ecologie en biodiver-
siteit gezamenlijk oppakken en het uitwisselen 
van informatie.  

 Één van de onderwerpen is het toepassen 
van groen. Dit krijgt concreet invulling in onze 
‘Groen brochure’: een extra tool, die dient als 
informatiemiddel én inspiratiemiddel voor de 
klant. Met praktische voorbeelden, tips & tricks 
voor het vergroenen van bestaande en nieuwe 
bedrijven. 

 Daarnaast hebben we een tool aangeschaft: de 
zogenaamde Paris Proof Ranking* van bedrij-
venterreinen. De tool voorziet in de data van 
het energie- en gasverbruik per bedrijf en per 
terrein. Hiermee kunnen we inzichtelijk maken 
wat de status is van alle bedrijventerreinen in de 
regio. Vanuit deze nulmeting kan beleid worden 
toegepast wat we moeten doen om te verduur-
zamen.

 OML heeft afgelopen jaar ook vanuit een bre-
de blik, vanuit de 17 Sustainable Development 
Goals (SDG’s) naar duurzaamheid en circulariteit 
gekeken. SDG’s zijn de wereldwijde doelstel-
lingen voor duurzame ontwikkeling van de Ver-
enigde Naties. Voor OML ligt vooral de focus op 
de volgende SDG-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 gemeen-

schappen
- SDG 17 – Partnerschap om doelstellingen te 

bereiken

Hoe wij de SDG’s zien en toepassen in de praktijk, 
is terug te vinden in het document ‘OML en Sus-
tainable Development Goals’, augustus 2021. 

• Digitalisering en automatisering zet ook bij ons 
door: met een nieuwe structuur in onze interne 
databank en uitbreiding van de online verga-
dercapaciteit in onze vergaderruimten. 
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 Daarnaast hebben we een nieuw software-
programma aangeschaft voor de bewaking 
en sturing van de activiteiten binnen ons vast-
goedportefeuille. Dit programma vervangt de 
exploitaties in Excel. Nu is ook de koppeling 
met Exact (voor verplichtingen en betalingen) 
mogelijk. Hiermee kunnen we rendement opti-
maliseren en beter onderbouwde beslissingen 
nemen. 

• OML kent participatiecriteria voor investeringen 
in ruimtelijk-economische projecten. Geduren-
de de looptijd van het Ondernemingsplan 2018 
-2022 zijn deze, met goedkeuring van de aan-
deelhouders, in lijn gebracht met eerder uitge-
sproken wensen en verwachtingen door de aan-
deelhouders. 

• Aandeelhouders gecommitteerd: aandeelhou-
ders zijn gecommitteerd aan de dienstverlening 
van OML en hebben ook het vertrouwen in ons 
uitgesproken.

• OML is, naast uitvoeringsorganisatie, doorge-
groeid naar waardevolle samenwerkings-,  spar-
ring- en projectpartner en medebepaler van de 
provinciale visie op economisch gebied.

11

OML heeft een sterk netwerk 
met uitstekende contacten bij 
vele stakeholders.

Verhuizing maquette Maascentrale PLEM 
naar Leudal Museum in Bezoekerscentrum Leudal.



2. Wie wij zijn



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 vestingsklimaat 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 vestingsklimaat:  
aanbod, prijs, kwaliteit, segmentering en  
maatwerk.

Voor bedrijven: van ZZP tot multinationals,  
van landbouw tot dienstverlening.

Hun omgeving: niet alleen vanuit een solitaire 
ontwikkeling van de bedrijven.
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wie zijn wij

2.2 Missie Duurzaamheid 
  en Circulariteit

OML sluit aan op landelijke klimaat-

afspraken om uiterlijk in 2050  

Volledig duurzaam, klimaatneutraal  

en circulair te ondernemen. 

Wij als OML zien dat bedrijventerreinen een be-
langrijke rol spelen bij de energietransitie en ver-
duurzaming van Nederland. Daarin pakken wij onze 
verantwoordelijkheid. Onder andere met onze mis-
sie voor duurzaamheid en circulariteit, die we begin 
2021, hebben opgesteld.

Om bewustzijn te creëren rondom duurzaam, kli-
maatneutraal en circulair ondernemen. Samen met 
ondernemers, omwonenden, overheden en advies-
organen werken we aan een optimaal resultaat. Een 
samenwerking waarbij we de economie kunnen la-
ten groeien, toenemende werkgelegenheid kunnen 
creëren, respectvol omgaan met de ruimte, de na-
tuur, het realiseren van milieuwinst (zuinig gebruik 
van water, grondstoffen en brandstoffen) en mét 
veel respect voor de omgeving en omwonenden.

2.3 Hoe zijn wij 
  georganiseerd? 

Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg is een 
besloten vennootschap. Opgericht in maart 1998. 
OML heeft vijf Midden-Limburgse gemeenten als 
aandeelhouders:

Aandeelhouders mogen slechts publiekrechtelijke 
instellingen en vennootschappen zijn. Hun aande-
len zijn in meerderheid in handen van (een) publiek-
rechtelijke instelling(en).
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Wij, OML, dragen bij aan de economische 

ontwikkeling van Midden-Limburg en 

streven daarbij naar een verbetering 

van de leefbaarheid. Onze toegevoegde 

waarde zit in het creëren van een goed 

vestigingsklimaat voor bedrijven en 

hun omgeving. 

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. Het huidige werkveld bestaat uit de vijf 
Midden-Limburgse gemeenten Roermond, Leudal, 
Echt-Susteren, Maasgouw en Roerdalen.

3.1   Statutaire doelstelling 
OML 

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 intermedi-
aire dienst ter ondersteuning van het vorenstaan-
de; 

• 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 rechtsper-
sonen 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 verga-
dering van aandeelhouders vastgestelde, vige-
rende ondernemingsplan.

3.2 Kerntaken 
Onze 4 kerntaken zijn: 

Uitgangspunt hierbij is dat OML (meer)waarde 
creëert voor de regio en de aandeelhouders.
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Kerntaak: Locatie- en gebiedsontwikkeling, 
waaronder herstructurering en strategische 
verwervingen 
Het ontwikkelen van gebieds- en locatieconcep-
ten kan zorgen voor een juiste segmentering van 
werklocaties en clustering van elkaar versterkende 
bedrijvigheid. Bovendien kan een conceptuele be-
nadering bestaande werklocaties nieuw leven in-
blazen en weer aantrekkelijk en vitaal maken voor 
de markt (herstructurering/herontwikkeling). Ech-
ter, 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 gebiedsont-
wikkelingen* op gang te brengen kan OML parti-
ciperen in projecten, dat wil zeggen risicodragend 
kapitaal ter beschikking stellen. Hiermee worden 
bij voorkeur private en publieke partijen samenge-
bracht om de herstructurering en/of gebiedsont-
wikkeling mogelijk te maken. Door te participeren, 
doet OML actief mee in projecten en kan zij invloed 
uitoefenen op de herstructurering/gebiedsontwik-
keling en het biedt de mogelijkheid om op het 
eindresultaat te sturen.

Kerntaak: Acquisitie en sales activiteiten 
Hiermee willen we enerzijds nieuwe (passende) be-
drijvigheid naar de regio Midden-Limburg krijgen 
en anderzijds de juiste bedrijvigheid krijgen op de 
werklocaties. Bedrijvigheid die versterkend is voor 
de reeds zittende ondernemers en/of bijdraagt aan 
een specifiek gebieds-/locatieconcept.

Kerntaak: Mogelijke ontwikkeling en uitgifte 
van nieuwe bedrijventerreinen 
Daar waar uit analyse van de marktvraag en loca-
tie onderzoek blijkt dat er een tekort aan bepaalde 
soorten bedrijventerreinen dreigt, kan herstructu-
rering (uitbreidings-)ruimte aan bedrijven bieden. 
Aanvullend kan de vraaggerichte ontwikkeling van 
nieuwe terreinen de economie van Midden-Lim-
burg versterken. OML speelt hierin voor de aan-
deelhouders en eventueel de provincie een belang-
rijke rol. Aandachtspunt hierbij is dat de mogelijk 
te ontwikkelen nieuwe bedrijventerreinen comple-
mentair zijn aan de bestaande voorraad terreinen 
en hiermee niet concurreren.

Kerntaak: Advisering bij ruimtelijk-economische 
vraagstukken
Genoemde vraagstukken kunnen onder andere be-
trekking 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 vraag-
stukken kan plaatshebben wanneer OML en de 
gemeente hierover individuele afspraken maken. 
Ook kan OML op eigen initiatief onderzoeken en 
casestudies (laten) verrichten. OML kan hiermee, in 
overleg met gemeenten, een en ander ook verta-
len in concrete projecten die de Midden-Limburg-
se economie versterken. Op deze wijze krijgt OML 
meer ruimte om ambities waar te maken en onder-
nemerschap te tonen.

“Wij zorgen ervoor dat de regio aan-

trekkelijk is voor bestaande én nieuwe 

bedrijven en dat bedrijven die zich in  

onze regio willen vestigen de juiste 

huisvesting op de juiste plek vinden.” 



wat wij doen

3.3  Basisprincipes
Onze dienstverlening stoelt op de volgende basis-
principes:
1.  Regio-denken boven gemeentelijk denken 
2.  Balans maatschappelijk ondernemen en  

 renderend investeren
3.  Zelfstandig opereren binnen kaders

Ad. 1 Regio-denken boven gemeentelijk denken 
De actieradius van mensen en bedrijven wordt 
steeds groter. Grenzen vervagen. De samenwer-
king van de gemeenten binnen OML op het ge-
bied van bedrijventerrein-ontwikkeling elimineert 
onderlinge concurrentie. Vanuit concepten als ge-
biedsontwikkeling* en acquisitie van bedrijven kan 
de gehele regio Midden-Limburg profiteren van 
de werkzaamheden en de verbindende kracht van 
OML. Het belang van de regio staat voorop, ook 
bij de deelnemende gemeenten. Immers het juis-
te bedrijf moet op de juiste plek gevestigd kunnen 
worden dat staat los van gemeentegrenzen.

Ad. 2 Balans maatschappelijk ondernemen en 
renderend investeren
OML zoekt balans tussen maatschappelijk onderne-
men en renderend investeren. De aandeelhouders 
hebben geen financiële rendementseis gesteld 
(anders dan dat deze al dan niet met behulp van 
subsidies van derden, minimaal sluitend moet zijn). 
Dividenduitkeringen vinden zij niet primair nood-
zakelijk, zolang OML de middelen en activiteiten 
inzet 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 maatschappe-
lijk rendement. Indien aan de voorwaarden wordt 
voldaan tot dividenduitkering (eigen vermogen is 
minimaal 40% van het balanstotaal) dan kiest OML, 
in eerste instantie, voor maatschappelijk dividend. 
Hierbij investeert ze een nog nader te bepalen per-
centage van de winst in duurzaamheidsinitiatieven. 
De financiële resultaten die OML behaalt, kan ze 
ook inzetten ter financiering/dekking van financi-
eel minder aantrekkelijke activiteiten. Denk daarbij 
bijvoorbeeld aan de herplaatsing van een bepaald 
bedrijf dat een aantrekkelijke(re) locatie kan ople-
veren voor een ander bedrijf of aan investeringen in 
duurzaamheid, zoals het saneren en herontwikkelen 
van brownfields* of de groene long op Zevenellen. 
Altijd vanuit de visie: het juiste bedrijf op de juiste 
plek.

Ad. 3 Zelfstandig opereren binnen kaders 
Er is gekozen voor een BV-structuur voor de Ont-
wikkelingsmaatschappij Midden-Limburg. Hiermee 
kan het bestuur van OML de uitvoering van de ac-
tiviteiten van OML binnen een daartoe vastgesteld 
kader zo zelfstandig en flexibel mogelijk uitvoeren. 
De investering moet binnen de huidige financie-
ringsovereenkomst gefinancierd kunnen worden, 
zonder dat de gemeenten, boven de reeds afgege-
ven € 2 miljoen, aanvullende borgtochten of andere 
zekerheden namens OML richting derden moeten 
afgeven. Grondinvesteringen stemmen we vanzelf-
sprekend af met de betrokken ambtenaren en wet-
houder EZ van de betreffende gemeente. De ove-
rige aandeelhouders zullen geïnformeerd blijven 
over deze investeringen via de reguliere overleg-
gen en in de Algemene Vergadering van de Aan-
deelhouders (AVA). De RvC van OML neemt een 
go/no go besluit omtrent de beoogde investering. 
OML kan ook zelfstandig onderzoek doen naar 
(nieuwe) potentiële locaties. Mocht blijken dat een 
potentiële locatie kansrijk is, dan treedt OML in 
overleg met de gemeente waar de desbetreffende 
locatie ligt.
De volgende elementen vormen het kader: statu-
ten, Governance Code, aandeelhoudersovereen-
komst en het onderliggende ondernemingsplan. 
Het voordeel van deze structuur is dat OML sneller 
kan acteren. Gezien de behoefte en noodzaak aan 
flexibiliteit, zeker zo waardevol. 

Wij houden bij de uitvoering van onze kerntaken 
rekening met deze basisprincipes: zij zijn onze 
leidraad voor ons handelen in de alledaagse 
praktijk.
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Welke trends en ontwikkelingen doen 

zich voor in onze regio Midden-Limburg 

en het vakgebied waarin OML actief is? 

Hoe ziet de omgeving, het netwerk van 

OML eruit? Wie zijn de strategische 

partners? 

4.1  Trends en 
ontwikkelingen

Ook in Midden-Limburg hebben we te maken met 
mondiale opgaven en transities op het gebied van 
energie, duurzaamheid, voedsel, gezondheid en 
digitalisering. Deze transities hangen samen en 
wijzen in de richting van een circulaire economie*. 
Deze opgaven bieden kansen voor innovatie en 
groei van de Midden-Limburgse bedrijvigheid. Het 
vraagt echter ook om een sterk flexibel vermogen 
van ondernemers en ondernemingen, strategisch 
en operationeel.

We zien de komende jaren, in hoofdlijnen, de vol-
gende trends en ontwikkelingen in onze regio en 
in ons vakgebied, inclusief de (mogelijke) conse-
quenties en effecten daarvan. Uiteraard is dit, zeker 
in een snel veranderende wereld, een dynamische 
constatering: gaandeweg vallen trends en ontwik-
kelingen weg waar nieuwe trends en ontwikkelin-
gen zich aandienen. 

• Energietransitie en transitie naar circulaire eco-
nomie*: de ambities van het landelijk Klimaatak-
koord hebben ook op lokaal en regionaal niveau 
consequenties. Met name ook op bedrijventer-
reinen. Denk aan decentrale energieopwekking, 
verduurzaming van bedrijfspanden en mobiliteit 
(o.a. cityhub*, parkeergelegenheid voor vracht-
wagens met voorzieningen, modal shift* vervoer 
en Clean Energy Hubs*) en meer aandacht voor 
uitwisseling van grondstoffen. Allemaal zaken die 
ook ruimtelijke impact (kunnen) hebben en nieu-
we aandachtspunten met zich meebrengen, zoals 
de congestie* op het elektriciteitsnetwerk. Deze 
vragen ook weer om oplossingen of gebieden 
voor mobiliteitshubs*.  

• Schaarste in grondstoffen en fors stijgende 
energieprijzen: onder andere vanwege de co-
ronapandemie en de spanningen tussen Rusland, 
Oekraïne en het Westen. De fors stijgende ener-
gieprijzen zorgen voor een toenemende interesse 
in verduurzaming. 

• Klimaatverandering en dan met name klimaat-
 adaptie*: aandacht voor groen (beplanting/ bio-
 diversiteit en ecologische diversiteit) en blauw 

(waterhuishouding, waterbuffers) op werklocaties. 
Met ook ruimte voor mensen om bijvoorbeeld te 
recreëren. Denk bijvoorbeeld aan de groene long 
op Zevenellen met onder andere een toekomstig 
struinpad, dat toegankelijk is voor zowel werkne-
mers op het bedrijvenpark als mensen uit de om-
geving.

• Duurzaam ondernemen*: zowel in de bedrijfs-
voering als de inpassing in omgeving. Ontwikke-
lingen rondom duurzaamheid en circulariteit vol-
gen elkaar razendsnel op. 

• Belang waarde creatie: niet alleen financieel 
maar ook maatschappelijk. Economisch rende-
ment én maatschappelijke impact. Mede gevoed 
door de duurzaamheid en circulaire economie* 
om zuiniger om te gaan met grondstoffen. Met 
een direct raakvlak naar de omgeving: het moet 
immers een geschikte plek blijven om te wonen, 
te shoppen en te recreëren. 

• Ruimtevraag en -gebruik: de schaarste aan juis-
te gronden vraagt dat we daar zorgvuldig mee 
omgaan en dat er tegelijkertijd ruimte is en blijft 
om te ondernemen. Door het toenemend ruimte-
gebrek (woningbouw, landbouwgrond, et cetera) 
wordt het maatschappelijk debat prominenter. 
Daarnaast speelt de (landelijke) discussie over 
‘verdozing’*. Deze ‘verdozing’ door veelal grote 
distributiecentra en datacentra is voor een groot 
deel het gevolg van de nog altijd toenemende 
populariteit van het online koopgedrag van con-
sumenten. 

 Wij zijn tegen verdozing van het landschap. Wij 
zijn voor een goede landschappelijke inpassing. 
De Provincie Limburg is momenteel bezig met 
aanscherping van beleid hoe om te gaan met de 
bouw van grote distributiecentra c.q. om meer 
grip te krijgen op de verrommeling van het land-
schap door megaloodsen.

 Daarnaast is er een grote vraag naar werklocatie. 
We zien daarmee aandacht voor: 
- duurzaam ruimtegebruik wat medebepalend is 

voor de leefbaarheid;
- meervoudig en multifunctioneel ruimtegebruik; 
- landschappelijke inpassing;
- revitalisering;
- vergaande samenwerking. 
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 Een voorbeeld hiervan zijn meerdere bedrijven 
onder één dak of het delen van functies of juist 
het combineren van type bedrijvigheid, ruimtelij-
ke inpassing, verblijfskwaliteit en van greenfields* 
naar brownfields*.  

• Reshoring*: een mondiale ontwikkeling. Steeds 
meer bedrijven halen eigen bedrijfsactiviteiten 
(productie, maar bijvoorbeeld ook reparatie) en/
of die van toeleveranciers uit buitenland terug 
naar eigen land. 

• Zeer sterke economische ontwikkeling 
 Midden-Limburg: zeker ten opzichte van de 

regio’s Noord- en Zuid-Limburg is de regio Mid-
den-Limburg sterk in opmars. Vooral door de be-
schikbare ruimte, de bereikbaarheid zowel over 
land, water als lucht, de gemeentelijke voorzie-
ningen én de betaalbare grondprijzen. OML heeft 
daarbij een goede samenwerking met gemeenten.

• Terugtrekkende overheid: bezuinigingen en 
schaarste. We moeten zuinig omgaan met de be-
schikbare ruimte. Geen invulling geven met een 
korte termijn visie, maar juist met een (zeer) lange 
termijn visie. Het juiste bedrijf op de juiste loca-
tie blijft uiterst belangrijk. Overheden laten dit 
steeds meer over aan gespecialiseerde bedrijven 
zoals OML.

• Sterke bestedingsbehoefte ondernemers: 
 geld levert op de bank niets op. Veel onderne-

mers zoeken investeringsmogelijkheden voor 
meer rendement en richting pensioengerech-
tigde leeftijd. Tevens investeren grote bedrijven 
graag op risico (grondaankopen zonder zicht op 
eindgebruikers) om hun tegoeden op waarde te 
houden.

• Werkvormen: meer thuiswerken (hybride wer-
ken, flexibel werken), maar ook specialisaties en 
belang van samenwerken worden steeds belang-
rijker. Communicatie blijft uiterst belangrijk. 

• Belang omgevingsdialoog/maatschappelijk 
 debat: mede met het oog op ruimtevraag én de 

nieuwe Omgevingswet is de communicatie met 
de omgeving van uiterst belang. Dit wordt mid-
dels de nieuwe Omgevingswet, die naar verwach-
ting 1 januari 2023 in werking treedt, zelfs een 
wettelijke verplichting.

• Stikstofbeleid en PFAS*: zijn nog altijd van in-
vloed op het vestigingsbeleid van ondernemers. 
Mogelijkheden moeten onderzocht worden om 
bouwontwikkelingen vlot te trekken. 

• Digitalisering en technologische revolutie:
 denk aan de toenemende invloed van het inter-

net, glasvezel, cybercrime, automatisering, robo- 
tisering* van werkzaamheden en nieuwe tech-
nieken in productieprocessen (bijvoorbeeld 3D 
printers, ontwikkelingen in plantaardig vlees of 
ontwikkelingen in het consumeren van insecten). 
Dat kan ruimtelijke consequenties hebben maar 
ook impact op het werk (invulling en kwaliteit) en 
werkgelegenheid.  

• Werkgelegenheid: de banenmarkt is dynamisch. 
Er zullen banen verdwijnen, maar aan de andere 
kant ontstaan ook volledig nieuwe beroepen. De 
vraag naar personeel is groot, waarbij de vraag 
naar technisch geschoold personeel toeneemt. 
Tegelijkertijd zijn er demografische ontwikkelin-
gen zoals vergrijzing. Er is krapte op de arbeids-
markt. Bedrijven halen nu nieuwe werknemers 
zelfs uit het buitenland binnen, om in de gewens-
te capaciteit te kunnen blijven voorzien. 
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“OML zoekt naar de moge-

lijkheden om duurzaam en 

circulair te ondernemen. Wij 

volgen ontwikkelingen op de 

voet en adviseren. Wij gaan 

daarbij uit van de intrinsieke 

waarde van ondernemers om 

het goed te willen doen voor 

volgende generaties.” 
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 Belangrijk is om combinaties te zoeken binnen 
de regio en mensen bewust te maken van de mo-
gelijkheden in de eigen woonomgeving. Goede 
voorbeelden hiervan zijn ontwikkelingen als het 
project ‘Regio in je Rugzak’ van samenwerkings-
verbanden zoals Keyport en platforms als ‘We Are 
Roermond’ en ‘De ondernemende regio’. Of juist 
werknemers naar de regio halen, simpelweg om-
dat het hier goed wonen, werken en recreëren is.  

• Voedseltransitie*: naar een duurzamer en ge-
zonder voedselsysteem. Een voedseltransitie be-
tekent dat wij op een hele andere manier gaan 
produceren en consumeren. Bijvoorbeeld het 
ontwikkelen van plantaardige vleesvervangers of 
consumeren van insecten. Dit vraagt een andere 
bedrijfsvoering dan de traditionele manieren. Dit 
vraagt ook aanpassingen in werklocaties. 

• Toenemend belang van netwerken, verbindin-
gen, kennisdeling: tussen bedrijfsleven onder-
ling, tussen bedrijfsleven en onderwijs, tussen 
bedrijfsleven, overheden en onderwijs. Zoeken 
naar synergie tussen bedrijven. De Triple Helix* 
is belangrijk. Maar ook de connectie met on-
dernemers, parkmanagement en BIZ (Bedrijven 
Investering Zone) is van belang. Het delen van 
kennis, vaardigheden en kunde zijn van essenti-
eel belang. Evenals het delen van ervaringen en 
gezamenlijk samen doelen bepalen. Delen is ver-
menigvuldigen. 

Het aanbod van OML’s diensten en het uitvoeren 
van de werkzaamheden moeten passen in de trends 
en ontwikkelingen die zich voordoen. Deze bepa-
len immers de wijze waarop we werkzaamheden 
moeten uitvoeren en waarmee we rekening dienen 
te houden. Zo dragen we bij aan de economische 
ontwikkeling van Midden-Limburg en streven naar 
een verbetering van de leefbaarheid. Onze toege-
voegde waarde zit in het creëren van een goed ves-
tigingsklimaat voor bedrijven en hun omgeving. 

4.2  Het netwerk van OML

OML draagt bij aan de economische ontwikkeling 
van de regio en doet dit in samenwerking met geli-
eerde partijen, bedrijfsleven, overheden en onder-
wijs. Zowel regionaal, provinciaal als euregionaal. 
Wij beschikken over een sterk netwerk met uitste-
kende contacten en persoonlijke relaties zowel pu-
bliek als privaat. 

Zo werken wij bijvoorbeeld voor de sales van nieu-
we bedrijvigheid samen met (regionale) partners als 
Keyport 2020, LIOF en SML, Gebiedsbureau Weert, 
Nederweert en Leudal en vanuit het regionaal ac-
quisitieoverleg met alle gemeenten in Midden-Lim-
burg inclusief de gemeenten Nederweert en Weert. 
Daarnaast is geïnvesteerd in de euregionale rela-
tie met onder andere Energie- und Gewerbepark 
Elmpt (EGE) mbH in verband met de ontwikkeling 
van het voormalig vliegveld net over de grens bij bij 
Roermond en met WFG Kreis Viersen. 

We hebben directe relaties met vastgoedmake-
laars, projectontwikkelaars en vastgoedbeleggers. 
Via deze partijen en ons eigen netwerk heeft OML 
toegang tot een uitgebreid netwerk van potentiële 
nieuwvestigers. 

De omgeving van de bestaande en toekomstige 
werklocaties, bestaande uit ondernemers, bewo-
ners, dorpsraden en belangengroeperingen, beho-
ren ook tot het netwerk van OML: een relatie waarin 
we continu investeren.
 
Onze strategische partners zijn onder andere Pro-
vincie Limburg, en natuurlijk de aandeelhouden-
de gemeenten Roermond, Leudal, Echt-Susteren, 
Maasgouw en Roerdalen.
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Ondernemers SKBN BT Partners 

Gebiedsontwikkelingspartners 

Arbeidsmarkt
t 

Overige marktpartijen Nutsbedrijven 

Regionale partners 

Overheid 

Belangengroepen 
 -  Projectontwikkelaars en 

    vastgoedbeleggers 
-  Architecten, bouwers 
-  Financiële instellingen 
-  Etc. 

 

  

 

 

 

 

-  WML / Enexis / Essent /  
-  / Gasunie / Tennet 
-  / Databedrijven / Etc. 

-  MKB 
-  LWV 
-  LLTB 
-  ELC 
-  NVB 
-  Blueports 
-  Vastgoed sociëteit Roermond 
-  Task Force Past Corona 
-  We are Roermond 
-  De ondernemende regio 
-  Etc. 

-  SADC 
-  Oost NV 
-  Rom-D 
-  Etc.  

-  PML 
-  BIZzen 
-  Bedrijvenverenigingen 

-  SML 
-  Keyport 2020 
-  RAO 
   (Regionaal Acquisitie Overleg) 
-  Euregio 
 

-  Provincie 
-  Liof 
-  Gemeenten 
-  Waterschap 
 

-  UWV 
-  Westrom 
-  Zuyd Hogeschool 
-  Etc. 
 

∙ ∙ ∙ 

∙ 

∙ 

∙ ∙ ∙ 

∙ 

∙ 
-  Gebiedsbureau Weert, 
-  Nederweert, Leudal 
-  Biobased Campus Limburg 
-  Metalot 
-  Brightlands 
-  BNG 
-  Rabobank 
-  Etc. 
 



5. de markt
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OML staat voor het creëren van 

een goed vestingsklimaat voor 

bedrijven en hun omgeving. Anders 

geformuleerd: OML zorgt voor 

zowel bestaande als nieuwe vitale 

werklocaties voor bedrijven. 

Vanuit de Omgevingsvisie Limburg (POVI, Provincie 
Limburg) ligt daar de komende jaren een opgave 
voor alle gemeenten in Limburg: genoeg werkloca-
ties en kwalitatief goede ontwikkelruimte voor be-
staande en nieuwe bedrijven, zoals bedrijven(ter-
reinen), kantoorlocaties en winkelgebieden. Daarbij 
wil ook de provincie zo efficiënt mogelijk omgaan 
met het ruimtebeslag. De versterking van de regi-
onale economische structuur binnen een excellent 
vestigingsklimaat blijft het uitgangspunt voor de 
economische ontwikkeling van Limburg. 

 

Het rapport Regionaal Beleidskader Werklocaties 
Midden-Limburg (Samenwerkingsverband Mid-
den-Limburg, herziene versie, 13 december 2018) 
richt zich op de regionale toepassing van het ge-
bruik 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 voorraad-

beheer; 
• toekomstige regionale structuur van werklocaties; 
• gemaakte afspraken op hoofdlijnen; 
• in te zetten instrumentarium;
• organisatorische en procedurele uitgangspunten.

In het navolgende kijken we specifiek naar de vraag 
en het aanbod van de bedrijventerreinen in Mid-
den- Limburg. Deze analyse is vooral gebaseerd op 
het rapport van ‘Werklocaties Limburg 2020 ,’ en de 
zogenaamde ‘dynamische werklijst’* met vraag en 
aanbod van werklocaties in onze regio. 

5.1  Profiel Midden-Limburg
Midden-Limburg heeft niet één sterke economi-
sche trekker, maar is sterk in de differentiatie, met 
onder andere maakindustrie, de agri-foodsector 
en het MKB. Deze differentiatie, veroorzaakt door 
het ontbreken van één overheersende economi-
sche trekker, is de kracht van de regio. Het aandeel 

maakbedrijven is bovengemiddeld en deze maak-
bedrijven zijn een aanjager voor ontwikkelingen en 
innovaties in andere sectoren, zoals agro & food, 
biobased economie en logistiek.

5.2  Vraag naar werklocaties 
in Midden-Limburg

Het blijft lastig om een (redelijk) betrouwbaar beeld 
te krijgen van de toekomstige ruimtevraag op de 
bedrijventerreinen. Zeker in kwantitatieve zin. Met 
de dynamische werklijst* van het regionaal acquisi-
tieoverleg hebben we wel goed zicht op de vraag 
voor de korte tot middellange termijn in de regio 
Midden-Limburg (zowel de aandeelhoudende ge-
meenten als de gemeente Nederweert en Weert). 
OML actualiseert deze maandelijks. Alle betrokken 
partners hebben toegang tot de lijst. Vanuit dit 
overleg en deze lijst is het doel drieledig:, 
1. Regionale afstemming tussen vraag en aanbod.
2. Inventariseren behoefte vraag: vraag naar opper-

vlakte versus voorraad.
3. Trends en ontwikkelingen waarnemen en rappor-

teren. 

We hebben een wachtlijst van klanten: lokaal, regi-
onaal en daarbuiten. Hierbij gaat onze eerste aan-
dacht uit naar lokale en regionale vestigers. Dat kan 
ook een internationaal bedrijf zijn dat al regionaal 
actief is.
Daarnaast constateren we vanuit onze expertise en 
ervaring de volgende marktvraag:

“De bestaande bedrijfsruimte van 

Dimass Group in Haelen was al langer 

te klein. Hierdoor moesten we diverse 

ruimten bij huren op diverse plekken 

in de regio. De wens ontstond om 

alles weer onder één dak te kunnen 

onderbrengen. In maart 2021 hebben 

we grond gekocht op Zevenellen en 

nog een optie op grond genomen.” 

PETER WALRAVEN, DIMASS GROUP



Type kavels
• Veel vraag naar kleine kavels (tot maximaal 2.500 

m²) voor lokale en regionale MKB.
• Afname van de vraag naar solitaire panden voor 

bedrijfsunits of opslag. 
• Vraag naar grote kavels, veelal logistieke kavels of 

voor de maakindustrie in de regio: 1,5 hectare of 
meer, tot zelfs 20 hectare. 

• Veel vraag naar locaties voor cityhubs*/Last mile 
logistiek* aan de rand van stedelijke gebieden of 
dichtbij grote verkeersaders.

Herkomst vraag
• Lokale en regionale MKB.
• Met name sterke stijging van de vraag van bedrij-

ven vanuit regio Noord- en Zuid-Limburg en Zuid-
oost-Brabant. 

• Van buiten de regio, ook vanuit het buitenland 
(veel logistiek en maakindustrie).

• Vraag naar beleggingsobjecten: o.a. opkomen-
de vraag van ondernemers die voor zichzelf een 
pand willen realiseren, aangevuld met enkele 
hallen voor de verhuur. Hiermee hangt samen: 
het zoeken door ondernemers naar alternatieve 
financieringsmogelijkheden (verhuur van eigen-
dom).

5.3  Aanbod werklocaties
Het kwantitatieve aanbod van bedrijventerreinen 
per 31 december 2021 voor Midden-Limburg (inclu-
sief Weert en Nederweert) is in totaal ruim 50 hecta-
re. Dit is gebaseerd op de gegevens uit de dynami-
sche werklijst* van het regionaal acquisitieoverleg.  

Wij zijn selectief naar onze klanten: we verkopen al-
leen vierkante meters met een goed onderbouwd 
plan met economische én maatschappelijk ren-
dement. We leveren maatwerk in het aanbod van 
(vierkante meters voor) een kavel mits er courante 
kavels overblijven. Onze overtuiging en werkwijze 
zorgen ervoor dat de potentiële kandidaat een ge-
degen toevoeging geeft op de beoogde locatie, 
ook in wisselwerking met de omgeving. En af en toe 
‘nee’ zeggen hoort hier dus ook bij. Mede gezien 
de schaarste aan gronden zijn we daarom zeer te-
rughoudend met de facilitering van beleggers.
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De markt

Marketing en salesteam OML
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Benutting reeds uitgegeven kavels
In het rapport ‘Werklocaties Limburg 2020’ 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 waar-
van de bebouwing leeg staat.

Voor heel Midden-Limburg komt dit 31 decem-
ber 2020 neer op 121 ha (van het totaal van 1.373 
hectare uitgegeven). Van deze 121 was 71 hectare 
braakliggend en 49 hectare leegstaand.

Verouderde werklocaties en status 
revitalisering*
In Midden-Limburg is 18% van de terreinen verou-
derd (Bron: REBIS-monitor uit rapport ‘Werklocaties 
Limburg 2020’, Provincie Limburg, april 2021). Dat 
geeft eerste inzicht in het aantal relevante bedrij-
venterreinen in het kader van de herstructurerings-
opgave. Het laat geen conclusie toe over kwalitatie-
ve aspecten of intensiteit van herstructurering* c.q. 
revitalisering. 

Het percentage van 18% betreft 375 hectare verou-
derd bedrijventerrein van de in totaal 1.927 hectare. 

Deze 374 verouderde hectare zijn onder te verdelen 
in drie categorieën:
• 129 hectare categorie I: verouderde terreinen, re-

vitaliseringsplannen bestaan echter nog niet; 
• 125 hectare categorie II: verouderde terreinen, re-

vitaliseringsplannen bestaan, op te starten binnen 
3 jaar;

• 110 hectare categorie III: verouderde terreinen, 
revitaliseringsplannen momenteel in uitvoering.

De markt

“Goede bedrijven moet je helpen om 

in dezelfde vertrouwde omgeving te 

kunnen blijven opereren. En door een 

goede samenwerking tussen de ge-

meente, de ondernemer en OML is dit 

project tot stand gekomen. Wij zijn er 

trots op dat het bedrijf, dat uitbrei-

dingsmogelijkheden zocht, in onze 

gemeente kan blijven ondernemen.” 

WETHOUDER GEERT FRISCHE, 
GEMEENTE ECHT-SUSTEREN
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5.4  Confrontatie vraag 
en aanbod van 
bedrijventerreinen in 
kwantitatieve zin

Het aanbod op alle terreinen in Midden- 
Limburg, zowel bedrijventerreinen als ook stede-
lijke dienstenterreinen bedraagt ultimo 2021 126 
hectare*. Voor het meest actuele aanbod van OML 
verwijzen we graag naar de portfoliopagina op de 
website: oml.nl/portfolio

We zien dat het aanbod aan bedrijventerreinen de 
komende tijd opdroogt, omdat het beschikbare 
areaal op Midden-Limburgse schaal de afgelopen 
jaren sterk is teruggelopen. De opgave is om pro-
grammatisch te werken aan herstructurering van 
verouder(en)de werklocaties en om tijdig nieuwe 
werklocaties te reserveren.

* Bronvermelding: Werklocaties Limburg 2021: resultaten  
monitor Limburgse bedrijventerreinen en dienstenlocaties  
in 2021 door Provincie Limburg.

De markt

“Wij zijn verheugd om de ruim 

7.000m² grote bedrijfskavel in de 

gemeente Roerdalen op te kun-

nen nemen in onze portfolio. Mede 

gezien de opgetreden schaarste in 

bedrijfsgronden, de goede samen-

werking met de gemeente Roerda-

len en het uitgesproken vertrouwen 

om de juiste vestiger te vinden.” 
HANS COPPUS, DIRECTEUR OML



6. swot



In de voorgaande hoofdstukken zijn de missie, visie, kerntaken en hoofddoel-stellingen van OML weer-
gegeven. Hierbij is aangegeven binnen welke omgeving en welke markt OML zich bevindt en welke 
werkzaamheden OML daartoe gaat uitvoeren. Onderstaande SWOT-analyse, ook wel sterkte-zwakte-
analyse genoemd, laat compact/in één oogopslag zien wat gaat goed, waar kansen liggen voor OML 
en wat extra aandacht vraagt, waaraan moeten we werken. 

De sterktes en zwaktes gaan over OML, de kansen en bedreigingen over de markt. Bij de kansen en bedrei-
gingen komen die zaken vanuit trends en ontwikkelingen terug die we voor ons het meest relevant achten: de 
trends die lang blijven bestaan en waar we in de toekomst veel van gaan merken. 
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sterkte zwakte

Zelfstandig en flexibel (snel en slagvaardig) opererend. Intern documentbeheer

Behartigen van regionale belangen: vertegenwoor-
digende en adviserende rol  met helicopterview over 
de gemeentegrenzen heen kijkend naar de juiste plek 
voor het juiste bedrijf. Met OML ligt alles in één hand 
voor de hele regio. 

Up to date blijven i.v.m. dé kennisbank: kennis van o.a. 
veranderende wet- en regelgeving (zoals nieuwe Om-
gevingswet), arbeidsmarkt en werkgelegenheid. Veel 
kennis is nodig o.g.v duurzaamheid. 

Duidelijke visie op kwaliteit, duurzaamheid en circulari-
teit, inclusief praktische ondersteuning/ concreetheid, 
daadkracht en onderlinge verbinding tussen onder-
nemers (zoeken naar synergie tussen bedrijven qua 
bedrijfsvoering, restwarmte, productiewater et cetera).

Onduidelijkheid bij een enkele aandeelhoudende 
gemeente over verantwoordelijkheden voor besluitvor-
ming over investeringen. Rolverdeling tussen directeur 
(bedrijfs-voering) en aandeelhouders in oog houden.

Verbindende factor tussen Midden-Limburgse ge-
meenten en met gemeenten Nederweert en Weert en 
tussen ondernemers en overheid en vice versa.

Politieke invloeden (bestuurlijk/ambtelijk/ gemeente-
raadsverkiezingen)

Sterk netwerk met uitstekende contacten. Zowel 
publiek als privaat. Continue verbinding met zowel 
aandeelhouders als bedrijven.

Afwezigheid één-loket-functie* / accountmanagement

Financieel gezond en bewezen track record.

Kennis en kunde OML-team (van én voor ondernemers 
en overheid). Stevige basis vaste bezetting én flexibele 
schil op sterkte. Proactief in dienstverlening, advies en 
commercie.

Continu lerende organisatie (beter worden).

Betrouwbaar: doen wat we zeggen en zeggen wat we 
doen. Open en transparant.

Grond verkopen met beleid: met aandacht voor groter 
geheel (economisch én maatschappelijk).

OML als instrument om te werken aan gezonde be-
drijventerreinen om ondernemers optimaal te laten 
presteren.

Financieel én maatschappelijk rendement.

Beschikbare data over knelpunten en trends in het 
economisch profiel: bedrijventerreinendata via Paris 
Proof Ranking* zijn profijtelijk voor alle gemeenten. 
Vanuit 0-meting van deze ranking kan OML bedrijven 
en overheden adviseren wat nodig is.
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Kansen bedreigingen

Midden-Limburg is een goede vestigingsplek en kent 
een goed vestigingsklimaat met een sterke sociale 
cohesie en uitstekende omgevingskwaliteiten.

Schaarste in bedrijfsgronden/mismatch in vraag en 
aanbod. Denk aan oppervlakte, belemmeringen, mili-
eucategorie en vorm.

Veel bedrijven van buiten de regio willen zich hier ves-
tigen: met name sterke stijging vanuit de regio Noord- 
en Zuid-Limburg en Zuidoost Brabant

Marktpartijen en gemeenten richten zich op bedrijven-
terreinen-ontwikkeling en de advisering.

Meer samenspel tussen bedrijfsleven (arbeidsmarkt) en 
onderwijs. Met oog op gewenst (toekomstig) perso-
neel. Bij- en omscholing. Scholieren wijzen op carrière-
mogelijkheden in eigen regio.

De afstand tussen ondernemers en overheid wordt 
vaak als groot ervaren. Daarnaast zorgt onduidelijkheid 
over wet- en regelgeving regelmatig voor onrust.

Nieuwe ontwikkelingen ten gevolge van trends en 
ontwikkelingen o.a. cityhubs*.

Beeldvorming/negativiteit rondom bedrijventerreinen 
en perceptie OML als m2-verkoper.

Omgevingsdialoog: werken aan positieve sfeer rond-
om economische ontwikkelingen en bedrijventerreinen 
creëren, maatschappelijke acceptatie.

Niet alle ondernemers/bedrijven hebben duurzaam-
heid en circulariteit in het vizier. Hier ligt nog een flinke 
opgave qua voorlichting gezien de wet- en regelge-
ving voor klimaatneutraal ondernemen.  

Bij uitgifte van bedrijventerreinen vooral aansluiting 
zoeken bij de lokale en regionale behoefte en als 
schuifruimte.

Speelveld van OML verandert door de maatschap-
pelijke thema’s die actueel zijn. Denk aan verdozing*, 
problematiek rondom vrachtwagen parkeren, inter-
nationale werknemers, mobiliteit en bereikbaarheid 
en opzetten datacentra. Standpunt van de provincie 
hierover volgt nog.

Hybride/thuiswerken: legere kantoren met mogelijkhe-
den voor herstructurering.

Ontwikkelingen van de toekomst worden getoetst aan 
beleidsbepalingen uit verleden. Bestemmingsplannen 
zijn veelal vele, vele jaren oud. 

Meervoudig en multifunctioneel ruimtegebruik. Inclu-
sief de kwaliteit van nieuw te ontwikkelen terreinen: te 
denken valt aan bereikbaarheid per fiets, wandelmoge-
lijkheden tijdens de lunch, klimaatadaptatie* (waaron-
der maatregelen om hittestress* tegen te gaan).

Arbeidsmigratie: wat is de omvang van het vraagstuk in 
relatie tot bedrijventerreinen? Inventarisatie ontbreekt. 
Regie in de regio wordt gemist. Er is wel een provincia-
le taskforce ingesteld. 

Terugtrekkende overheid Mogelijke consequenties arrest Montferland: uitspraak 
Hoge Raad dat overheid gelijke kansen moet bieden 
bij uitgifte grond.

Rol bedrijventerreinen/werklocaties in energietransitie 
en circulaire economie*. Aandacht voor ruimtelijke 
impact.

Mismatch op de arbeidsmarkt: veel vacatures, maar 
geen passende arbeidskrachten. 

Afstemming tussen overheid en bedrijfsleven, rol OML, 
om de goede verstandhoudingen tussen overheid en 
bedrijfsleven te behouden en/of te versterken.

De oorlog tussen Rusland en Oekraïne kan grote 
gevolgen hebben. De economische gevolgen zijn nog 
niet te overzien.

Ontwikkeling van industrie- en bedrijventerrein (circa 
150 hectare van de bijna 900 hectare) op het voormalig 
vliegveld in Elmpt (Duitsland), direct over grens met 
Roermond. Met kansen voor Duitse én Nederlandse 
ondernemers en kansen voor werkgelegenheid, duur-
zame energie, infrastructuur, woningbouw en natuur.

Rol regisseur pakken in regio: aandacht voor regionale 
afstemming, verhouding vraag en aanbod in gehele 
regio in beeld houden (via de dynamische werklijst*)

SWOT 
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SWOT 

Kansen bedreigingen

Herstructurering: belangrijk voor gezonde, toekomst-
bestendige bedrijventerreinen. Maar ook transforma-
ties van bedrijventerrein naar niet zijnde bedrijventer-
rein/werklocaties: een bedrijf op locatie X weghalen 
waardoor op locatie X ruimte komt voor een beter pas-
sende ontwikkeling, zoals woningbouwontwikkeling.   

Aaandacht nautische bedrijvigheid rondom Maasplas-
sen (ook in lijn met SML): waterverbonden* en water-
gebonden* bedrijven.

Financiering/erfpacht door OML.

Eenduidige en uniforme uitstraling van bedrijven- 
terreinen: draagt bij aan een positief imago. 

Rol parkmanagement.

Meer (naams-) bekendheid/social media en zichtbaar-
heid kerntaken en activiteiten OML

Uitbreiding regionale samenwerking met gemeente 
Nederweert en Weert.



7. STRATEGISCHE 
OPGAVE EN FOCUS OML 

KOMENDE JAREN



Het regioprofiel van Midden-Limburg 

(7.1) zoals opgesteld binnen SML en de 

Omgevingsvisie Limburg (7.2) geven mede 

vorm aan de regionale strategische 

opgave voor OML (7.3). 

7.1   Regioprofiel
Het regioprofiel Midden-Limburg is gebaseerd op 
de vijf thema’s: 
1 Vitale werklocaties (bedrijven): vitale werkloca-

ties zijn een voorwaarde voor een aantrekkelijk 
vestigingsklimaat en een gezond productiemili-
eu

2 Optimalisatie arbeidsmarkt: de veranderende 
demografie, de kwalitatieve mismatch, de aan-
staande uitstroom van ouderen en de steeds 
krapper wordende arbeidsmarkt zorgen voor een 
aantal opgaven.

3 Innovatie en ondernemerschap: het MKB is sterk 
vertegenwoordigd, financieel sterk maar de pro-
ductiviteit 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.

4 Vrijetijdseconomie: vrijetijdseconomie is van-
wege de verwevenheid met detailhandel en 
in bredere zin de vitaliteit van binnensteden 
en plattelandsgebieden belangrijk voor Mid-
den-Limburg.

5 Verduurzaming: verduurzaming van de economie 
is een landelijke opgave.

7.2  Omgevingsvisie Limburg
De Omgevingsvisie Limburg bevat de provinci-
ale lange termijn visie voor de periode 2021 tot 
2030-2050. Het beschrijft hoe de Provincie Limburg 
richting wil geven aan toekomstbestendige ontwik-
kelingen en hoe ze daarbij steeds de balans zoeken 
tussen het beschermen én benutten van de fysieke 
leefomgeving. We lichten hier, op hoofdlijnen, de 
volgende zaken uit: 
• thema Economie;
• thema Werklocaties en; 
• Regiovisie Midden-Limburg: opgave werken aan 

een toekomstbestendige (circulaire) economie.

Economie
Voor de economische ontwikkeling van Limburg 
blijft versterking van de regionale economische 
structuur binnen een excellent vestigingsklimaat 
het uitgangspunt. De ruimtelijke mogelijkheden 
zijn randvoorwaardelijk voor deze ambitie. De pro-
vinciale inzet dient samen met die van haar part-
ners bij te dragen aan een aantal maatschappelijke 
opgaven waar Limburg voor staat. Daarvoor for-
muleert de Provincie Limburg net als de VN, EU en 
het Rijk een beperkt aantal missies die onze focus 
bepalen. In het missie gedreven economisch be-
leidskader zijn twee missies benoemd: ‘Limburg 
maakt energiek!’ en ‘Limburg maakt gezond!’ Deze 
missies hebben betrekking op gezondheid, gezon-
de voeding, groene kennis en duurzame/circulaire 
ondernemers. 

De Provincie Limburg werkt aan een circulaire eco-
nomie* waarin energie, grondstoffen, materialen en 
componenten zo lang mogelijk en weloverwogen 
van waarde blijven voor productie en consumptie. 
Daarmee levert de provincie een duurzame en im-
pactvolle bijdrage aan werkgelegenheid, innovatie, 
CO2-reductie en toegevoegde waarde voor Lim-
burg. Daarbij is het belangrijk om spaarzaam om 
te gaan met natuurlijke en vaak eindige grondstof-
bronnen.

Werklocaties
Het is de provinciale ambitie om ook in de toe-
komst te beschikken over genoeg werklocaties en 
goede ontwikkelruimte voor bestaande en nieuwe 
bedrijven, zoals bedrijventerreinen, kantoorlocaties 
en winkelgebieden. Samen met gemeenten en/of 
eigenaren werkt de Provincie Limburg de komende 
jaren toe naar werklocaties die zowel in kwantita-
tief als kwalitatief opzicht aan de maat zijn. Daarbij  
willen we zo efficiënt mogelijk omgaan met het 
ruimtebeslag.

34

“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.” 



Kwaliteit, beschikbaarheid en bereikbaarheid 
van werklocaties
Voldoende werklocaties, die voldoen aan de snel 
veranderende eisen van bedrijven en overheden op 
het gebied van onder meer digitalisering, verduur-
zaming, klimaatbestendigheid en bereikbaarheid, 
zijn een belangrijke randvoorwaarde voor de ver-
sterking van de regionale economische structuur. 
Het toepassen van het ladderprincipe* moet ervoor 
zorgen dat de negatieve impact van werklocaties 
op hun directe omgeving zo beperkt mogelijk is.
Regiovisie Midden-Limburg: opgave werken aan 
een toekomstbestendige (circulaire) economie.
Een toekomstbestendige economie is de basis van 
het functioneren van de regio, is op een goede 
manier ingepast in de omgeving, geeft slechts be-
perkte overlast en biedt de basis voor een aantrek-
kelijke woon- en leefomgeving doordat het werken, 
wonen en recreëren op elkaar zijn afgestemd. Met 
het uitgebreide en gedifferentieerde MKB liggen 
er voor Midden-Limburg kansen om de circulariteit 
te vergroten. Daarmee verzekert een toekomstbe-
stendige economie de toekomst van mens, dier en 
milieu. 

Het werken aan een toekomstbestendige econo-
mie in Midden-Limburg vraagt dat onder meer aan 
werklocaties wordt gewerkt.

De bedrijvigheid moet ruimte hebben en houden 
om zich te ontwikkelen. We zien dat het aanbod aan 
bedrijventerreinen de komende tijd opdroogt, om-
dat het beschikbare areaal op Midden-Limburgse 
schaal de afgelopen jaren sterk is teruggelopen.
 
Bij nieuwe bedrijfsvestigingen kiest de Provincie 
Limburg voor inbreiding* boven uitbreidingen. 
Daarnaast kiest de provincie voor ruimte voor het 
regionale midden- en kleinbedrijf. De opgave is om 
programmatisch te werken aan herstructurering van 
verouder(en)de werklocaties en om tijdig nieuwe 
werklocaties te reserveren.
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Regiokaart Midden-Limburg. Bron: Omgevingsvisie Limburg, Provincie Limburg, oktober 2021.



7.3 Strategische opgave OML
In aansluiting op voorgaande zaken luidt de strategische opgave van OML voor de komende jaren:  

(Her)ontwikkeling en revitalisering van (werk)locaties op een duurzame en circulaire manier,  daarbij de 
synergie opzoekend tussen bedrijven en werklocaties, met het belang van de regio voorop. De balans 
moet goed zijn:  werken, shoppen, leren, wonen én recreëren.

Meervoudig en multifunctioneel ruimtegebruik en herstructurering bieden hier kansen. Daarbij is met 
name aandacht voor lokaal en regionaal midden- en kleinbedrijf en nieuwe ontwikkelingen die daarop 
zijn gericht.

OML heeft regierol om de voorraad van vraag en aanbod op regionale schaal beter in balans te brengen 
en houden.

OML werkt continu aan verdieping van de samenwerking op alle niveaus in haar netwerk: van overheid 
tot ondernemers, van maatschappij/omgeving tot onderwijs. Van ondernemersnetwerken tot kennis-
werken, van bestuurlijke netwerken tot netwerken van financiers, investeerders en subsidieverstrekkers. 
Lokaal, (eu)regionaal, nationaal en internationaal.

OML zoekt balans tussen renderend investeren en maatschappelijk ondernemen. Denk daarbij onder 
meer aan duurzaamheid, efficiënt gebruik van ruimte, goede landschappelijke inpassing en een gezon-
de leefomgeving.
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8. DE ORGANISATIE: OML, 
DÉ SAMENWERKINGS-

PARTNER 



8.1  Bestuur en toezicht
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 go-
vernance structuur van OML. Binnen dit kader van 
afspraken kunnen onze medewerkers redelijk auto-
noom handelen. De door de aandeelhouders in-
gestelde onafhankelijke RvC houdt toezicht op de 
directie en vervult een belangrijke adviesrol. 

8.2  Overlegstructuren en 
rapportage

Intern kent OML de volgende periodieke overleg-
structuren: 
• Per kwartaal een RvC-vergadering, revisiebe-

spreking* projecten, voortgangsbespreking 
dienstverlening/advisering en bespreking van de 
liquiditeitsprognose; 

• Minimaal één aandeelhoudersvergadering per 
jaar; 

• Maandelijks afstemmingsoverleg voorzitter RvC 
en directie; 

• Diverse tussentijdse, niet reguliere, overleggen, 
één-op-één, tussen een commissaris en aandeel-
houder; commissaris en directie en wethouder 
Economie en directie; 

• Bestuurlijke overleggen tussen wethouders Eco-
nomie, ambtenaren en directie; 

• Overleg met ambtelijke vertegenwoordiging van 
de aandeelhoudende gemeenten, minimaal vier 
keer per jaar;

• Wekelijks werkoverleg, voortgangsbespreking 
werkzaamheden, liquiditeitstand en ureninzet van 
de medewerkers, afstemming agenda’s; Periodie-
ke overleggen tussen directeur en medewerkers.

Wij rapporteren op kwartaalbasis aan de RvC. In de-
cember leggen we het jaarplan voor het volgende 
jaar ter goedkeuring voor aan de RvC.

In juni leggen we verantwoording af aan haar aan-
deelhouders middels de AVA. In deze vergadering 
stelt de AVA de jaarrekening vast. Na vaststelling 
van het jaarverslag en jaarrekening publiceren we 
deze op onze website.

8.3  Onze mensen 
Wij bestaan uit een team zeer gedreven en deskun-
dige consultants met een focus op het versterken 
van de Midden-Limburgse economie. OML werkt 
met vaste krachten aangevuld met een flexibele 
schil aan werknemers. Zij opereren professioneel 
en slagvaardig. Het multidisciplinair team bestaat 
uit professionals met zeer ruime kennis en ervaring. 
Door de korte lijnen binnen dit compacte team zijn 
we in staat om snel te kunnen schakelen en doel-
treffend te werk te gaan. 

Met de invulling van de één-loket-functie* kunnen 
we dit nog verder versterken. De komende jaren 
staan in het teken van verdere/permanente oplei-
ding en begeleiding van OML-team, bestaande uit 
een mix van individuele en in-house trainingen. Zo 
houden we onze expertise up-to-date. 

8.4 Onze plek
Vanaf september 2018 zijn we gehuisvest op be-
drijventerrein Boven de Wolfskuil in Businesscen-
ter Roerpoort in Roermond/Herten. Op dé plek 
waar voor OML ook de actie ligt, namelijk op de 
bedrijventerreinen in Midden-Limburg. Wij huren 
een vleugel op de derde verdieping. Hier hebben 
we een eigentijds, flexibel kantoorconcept gerea-
liseerd met een open sfeer waardoor volop ruimte 
wordt gecreëerd voor overleg en samenwerking. 
We kijken direct uit op (een deel van) de bedrijven-
terreinen die we in uitgifte hebben. De verbindin-
gen naar de stad zijn kort en we kunnen optimaal 
gebruik maken van de nabijheid van de A73. 
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9. UITVOERINGS- 
PROGRAMMA



Dit hoofdstuk beschrijft op hoofdlijnen het uitvoeringsprogramma met de acties en 

maatregelen van OML voor de komende vierenhalf jaar. Het vormt de kapstok voor 

de komende jaarplannen, waarin we de strategie en acties in detail nader uitwerken. 

De dynamiek in een snel veranderende wereld vraagt daar ook om. Met de kennis 

die we nu hebben, maken we voor onze werkzaamheden, acties en maatregelen een 

onderscheid tussen ‘need to have’ en ‘nice to have’.
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Werkzaamheden, acties en maatregelen: need to have

Analyse bestaande bedrijventerreinen met Paris Proof Ranking*: OML maakt in 2022 een start met 
het in kaart brengen van de huidige stand van zaken van werklocaties in Midden-Limburg als het gaat 
om duurzaamheid, vergroenen van bedrijventerreinen en circulair gebruik van grondstoffen. Dit geldt 
niet alleen voor nieuwe bedrijventerreinen maar in het kader van revitalisering en herstructurering ook 
voor bestaande bedrijventerreinen. Zijn deze werklocaties ‘Paris Proof’ en voldoen zij aan de gestelde 
klimaatdoelen 2030? Of is hier werk aan de winkel? Betreft dit dan een enkel bedrijf of een volledig be-
drijventerrein? Met de kennis en kunde én de beschikbare data heeft OML alles in handen om dit in kaart 
te brengen. Vanaf dit startpunt kan er een zorgvuldig onderbouwde analyse én aanbeveling ontstaan 
voor de toekomst.  Onder andere voor verduurzaming en vergroening van terrein.

Inventarisatie van bestaande voorraad en plannen: dit voeren we uit middels de dynamische werklijst* 
voor het regionaal acquisitieoverleg. Geeft ook zicht strategische grondvoorraad.

Regionale afstemming (regionaal acquisitieoverleg): om de voorraad van vraag en aanbod op regionale 
schaal beter in balans te brengen en de bijbehorende afspraken vast te leggen.

Regionaal beleidskader voor sturing en samenwerking: aan de regio’s in Limburg is gegeven om tot 
een regionaal beleidskader te komen waarin de toekomst van de werklocaties wordt geschetst. Daar-
mee onderkennen gemeenten en regio het belang van sturing en samenwerking op de werklocaties. 
Juiste bedrijf op de juiste plek.

Investeren in nieuwe grondposities, zowel greenfields* als brownfields*: 
• Waarbij aandacht met name uitgaat naar herstructurering*/revitalisering* om te zorgen voor gezonde, 

toekomstbestendige bedrijventerreinen
• Verdiepingsslag over de aanpak van bestaande terreinen: hoe kunnen we deze beter inzetten qua 

bijvoorbeeld waterhuishouding en vergroenen. Handzame tip en tricks die de ondernemer, zowel be-
staand als nieuw, op weg helpen. Gericht op eenvoudige aanpak, niet kostbaar en gemakkelijk uit-
voerbaar. 

• Strategische grondverwervingen: eventueel ook in te zetten als ruilgrond in afstemming met de be-
treffende gemeente.

• Voortijdig starten met het bouwrijp maken van beschikbare gronden voor de verkoop.

Voldoende kavels beschikbaar maken voor toekomstige vestiging van lokale en regionale bedrijvig-
heid (waaronder kavels tot maximaal 2.500 m²), met name voor regionale maakindustriële bedrijven.

Terughoudendheid ten aanzien van het faciliteren van niet-multifunctionele logistieke gebouwen, 
met uitzondering van cityhubs als logistieke hotspot.

Een halt in de verkoop van kavels voor initiatieven op gebied van box units en complexen 
van (kleinere) bedrijfsunits.



Werkzaamheden, acties en maatregelen: need to have

Meervoudig en multifunctioneel ruimtegebruik en herstructurering. Bijvoorbeeld het combineren van 
functies, zoals een combinatie van een grote logistieke dienstverlener met maakindustrie of lokaal MKB 
rondom het gebouw. Of het toepassen van functies voor de avonduren, bijvoorbeeld theater of trai-
ningsruimte. Daarbij hoort ook nog zorgvuldiger de afweging maken ten aanzien van het juiste bedrijf 
op de juiste locatie en oog voor een goede landschappelijke inpassing.

Nadere verkenning en besluit accountmanager, één-loket-functie voor aandeelhoudende gemeenten.

Zicht houden op de eindgebruiker en afspraken vastleggen: denk daarbij aan het opnemen van een 
bouwplicht* in de koopovereenkomst van gronden. ‘Zicht op eindgebruiker’ betekent ook dat, waar dat 
speelt, vóóraf contracten tussen belegger en eindgebruiker getoond moeten worden. Dit geldt overi-
gens niet voor alle aandeelhoudende gemeentes. In Roermond mag bijvoorbeeld, momenteel, niet op 
gronden worden gebouwd voor beleggingsdoeleinden. 

Duidelijkheid besluitvormingsprocedures waarbij regio-denken voorop staat.

Regierol regio bij OML: om  de voorraad van vraag en aanbod op regionale schaal beter in balans te 
brengen en houden. OML kijkt naar het juiste bedrijf op de juiste locatie en kijkt daarbij over gemeen-
tegrenzen heen.

Ruimtevraag van de nieuwe economie o.a. cityhubs* en voedseltransitie* in beeld brengen. 

Blijven inzetten op de naamsbekendheid en P&R van OML. We zetten naast onze huidige digitale/
online kanalen ook in op actief publiceren middels andere mediakanalen. Daarbij verstrekken we inhou-
delijke en merk gerelateerde informatie welke altijd leidt tot specifieke sales informatie en beschikbaar 
aanbod. Regionale en nationale mediapartners zijn daarbij van essentieel belang.

Verdiepingsslag op thema duurzaamheid bij ondernemers (nieuwvestigers): o.a. in de vorm van een 
vragenlijst: over specifieke zaken als aantal werknemers en oppervlakte van de werkvloer, maar zeer 
zeker ook over de zaken die de nieuwvestiger wil inzetten voor duurzaamheid en circulariteit. Wat is de 
missie van het bedrijf en hoe denken zij dit te realiseren? Belangrijke informatie voor ons, maar zeker ook 
voor de vergunningverlener, de overheid én de omwonenden. Tevens een goed middel om, in een later 
stadium, te kunnen benutten: ‘zeg wat je doet en doe wat je belooft’ tegen het licht te houden.

Schakelen waar nodig om aanbod te behouden voor lokaal en regionaal MKB

Aandacht nautische bedrijvigheid en modal shift*.

Jaarlijkse afstemming met de afzonderlijke gemeente: hoe OML de gemeentelijke visie en de opgaven 
die daarmee gepaard gaan vanuit haar kerntaken kan ondersteunen.

Acquisitie en sales: eigen acquisitie op basis van (herstructurerings)plan, in samenwerking met ontwik-
kelaar of beleggers, accountmanagers van gemeenten, op basis van marktvraag

Inrichting intern toetsingskader: toetsen of een nieuwe ontwikkeling past en toegelaten kan worden.

UITVOERINGS-PROGRAMMA
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Werkzaamheden, acties en maatregelen: need to have

Aandacht voor parkmanagement op Zevenellen: om de (duurzame) kwaliteit van Bedrijvenpark Ze-
venellen in stand te houden of te verbeteren, zet OML parkmanagement op voor het bedrijvenpark. 
Daarvoor stellen wij een startkapitaal beschikbaar en zorgen wij het eerste jaar voor het voorzitterschap. 
Daarna draagt OML het stokje over aan de ondernemers op het bedrijvenpark. Alle ondernemers leve-
ren een verplichte bijdrage. Het parkmanagement draagt ook bij aan het waarborgen van de synergie 
tussen de bedrijven onderling en continu collectief werken aan verbetering van (de belevingswaarde 
van) het bedrijventerrein. Gezamenlijk zorgen ze voor het beheer van de openbare en private ruimte en 
behalen ze collectiviteitsvoordelen.  

Expertise OML-team up-to-date te houden en om nieuwe kennis te vergaren: blijven investeren in 
permanente scholing.

Kennis op het gebied van duurzaamheid inhuren, waar nodig.



10 financieel



Balans 
Per 31 december 2021 is het balanstotaal van OML  
€ 25,4 miljoen. Hiervan is € 22,1 miljoen geïnvesteerd 
in onderhanden werken en gereed product en € 1,3 
miljoen in materiële vaste activa en vastgoedbe-
leggingen. Het restant bestaat uit vorderingen en 
liquide middelen. Het solvabiliteitspercentage over 
het groepsvermogen is op 31 december 2021 gelijk 
aan 83%.

Financiering middels eigen vermogen 
en vreemd vermogen 
De financiering van de activiteiten van OML ge-
schiedt door eigen vermogen en vreemd vermo-
gen. Eind 2021 liep de lopende financiering bij BNG 
Bank af (in totaal € 14,5 miljoen ). OML startte begin 
2021 het proces tot (her)financiering en besloot ook 
de Rabobank te laten offreren. Op basis van flexi-
biliteit, lokale aanwezigheid en tariefstelling is de 
keuze gevallen op de Rabobank. Per 1 januari 2022 
beschikt OML over een rekening courant faciliteit 
van € 14,5 miljoen bij deze bank. 

Eigen vermogen 
Per ultimo december 2021 bedraagt het eigen ver-
mogen van OML ruim € 21 miljoen. Het eigen ver-
mogen wordt versterkt door jaarlijkse toevoeging 
van de positieve resultaten uit de bedrijfsuitoefe-
ning van OML. Met betrekking tot het uitkeren van 
dividend geeft OML in eerste instantie de voorkeur 
aan maatschappelijk dividend. Hierbij investeert zij 
een nog nader te bepalen percentage van de winst 
in duurzaamheidsinitiatieven.
 
Ultimo 31 december 2021 bedraagt de intrinsieke 
waarde per aandeel € 5.694. Hiermee is een buffer 
van € 1.973 (= € 5.694 -/- € 3.721*) per aandeel ge-
creëerd om eventueel toekomstige negatieve resul-
taten van OML op te kunnen vangen, alvorens een 
aandeelhouder een verlies moet nemen op haar 
deelneming in OML.

* 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 herverde-
ling van de aandelen. 
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Gemeente Aandelenbezit Aantal Aandelenbezit % Borgtocht

Echt-Susteren 725 19,6%  € 391.892 

Leudal 799 21,6%  € 431.892 

Maasgouw 533 14,4%  € 288.108 

Roerdalen 463 12,5%  € 250.270 

Roermond 1.180 31,9%  € 637.838 

Totaal 3.700 100,0%  € 2.000.000 



Financieel resultaat (bedragen x 1.000)
Het financieel resultaat van OML wordt in hoge mate 
bepaald door de boekwinst op verkochte kavels. 

OML verwacht in 2022 (Bron: Jaarplan OML 2022, 
OML, 6 december 2021) een positief resultaat te 
behalen van € 1,5 miljoen (voor belastingen). Ook 
voor de jaren erna verwacht OML positieve resul-
taten te laten zien van minimaal € 1,5 miljoen voor 
belastingen (Bron: Meerjarenbegroting OML, OML, 
26 juli 2021 Deze bedragen zijn nog op basis van 
de ‘percentage of completion’ methode). Met de 
Rabobank is een solvabiliteitseis afgesproken van 
minimaal 40% en een Loan to Value* van maximaal 
50% op basis van de actuele getaxeerde markt-
waarde. Op 31 december 2021 was de solvabili-
teit 91% en de Loan to Value 0. OML is gedurende 
de tweede helft van 2021 schuldenvrij geweest. 
In het Ondernemingsplan worden geen balansen 
en winst- en verliesrekeningen meer opgenomen. 
Ieder jaar wordt er in het vierde kwartaal van het 
lopende jaar een jaarplan opgesteld voor het vol-
gende boekjaar op basis van de dan actuele situatie. 
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Financieel

“Zonder financieel rendement 

geen mogelijkheid tot 

maatschappelijk rendement.”

Jaar Prognose 2022 31-12-2021 31-12-2020* 31-12-2019*

Resultaat na belasting in euro's 1.206.000 1.731.636 570.459 1.348.944 

Eigen vermogen 22.275.439 21.069.439 19.337.803 18.300.549 

Vreemd vermogen 1.100.000 4.370.096 13.638.283 10.598.863 
___________ ___________ ___________ ___________

Totaal vermogen 23.375.439 25.439.537 32.976.086 29.359.628 

Intrinsieke waarde (per aandeel) 6.020 5.694 5.226 4.946

Risicodragend vermogen 22.275.439 21.069.439 19.337.803 18.300.549

Solvabiliteit obv eigen vermogen 95,3% 82,8% 58,6% 62,3%

Loan to Value 0,0% 0,0% 42,0% 42,0%

*Door het foutherstel in de jaarrekening zijn de gegevens van 2019 en 2020 gewijzigd.



bijlages
I.  Begrippenlijst
II. Overzicht bedrijventerreinen OML
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Begrippenlijst

Begrip Betekenis

Bouwplicht Een verplichting om binnen een bepaalde termijn na overdracht de bouw-
grond te bebouwen. 

Brownfield project Wordt aangelegd op een (gesaneerd) terrein waar eerst iets anders was 
(verwaarloosde of onderbenutte gronden). Herontwikkeling van brownfield 
leidt tot realisaties op economisch, sociaal en milieuvlak.

Circulaire economie Een duurzame economie waar geen afval bestaat en grondstoffen steeds 
opnieuw gebruikt worden.

Circulariteit Producten worden na gebruik ingezet als grondstof voor nieuwe producten 
of materialen. Het doel van circulariteit: streven naar een wereld zonder 
afval.

Cityhub De ‘last mile’ locaties waarbij klanten vanuit een locatie dichtbij de woon-
omgeving worden voorzien van de bestelling. Kleine gebouwen met veel 
parkeergelegenheid voor kleiner doortransport.

Clean Energy Hubs (CEH) De tankstations van de toekomst: duurzame vulpunten voor voertuigen, 
met name gericht op zwaar transport en bestaande technologie. Gericht 
op het wegtransport en de binnenvaart. Met onder andere alternatieve, 
duurzame energiebronnen zoals elektra, biogas en waterstof.

Congestie elektriciteitsnetwerk Het elektriciteitsnet schiet de capaciteit om stroom te vervoeren te kort. 
Congestie houdt in dat verbruikers niet de hoeveelheid stroom kunnen 
krijgen die ze zouden willen, en dat producenten zoals wind- en zonnepar-
ken/- daken niet alle stroom op het net kwijt kunnen die ze hebben opge-
wekt. Congestie wordt veroorzaakt door nieuwe producenten én nieuwe 
consumenten.

Duurzaamheid Streven om verstandig met energiebronnen en het milieu om te gaan. 

Duurzaam ondernemen Bij duurzaam ondernemen kijk je naar welk effect je als onderneming hebt 
op de omgeving en hoe je bewust invulling zou kunnen geven aan je maat-
schappelijk rol. Mensen, Milieu & Maatschappij. Of de 3 P’s: People, Planet 
& Profit.  

Dynamische werklijst Een lijst met vraag en aanbod van werklocaties. 

Één-loket-functie Éen-loket waar ondernemers zich kunnen melden voor al hun vragen rond-
om hun bedrijfsontwikkeling. 

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

Greenfield project Een greenfield project wordt aangelegd op een nog maagdelijk, nog niet 
gebruikt, terrein.

Governance code Hierin staat onder meer hoe het bestuur verantwoording aflegt en hoe het 
toezicht op het bestuur is ingericht. 



49

Begrippenlijst

Begrip Betekenis

Herstructurering Verouderde bedrijventerreinen weer aantrekkelijk maken voor de gebrui-
kers van de daarop gelegen opstallen. 
Herstructurering dient twee doelen: 
-  het zorgen voor een goed vestigingsklimaat (economische invalshoek) én
-  het zorgvuldig omgaan met de beperkt beschikbare ruimte (ruimtelijke 

invalshoek). 
Herstructurering heeft onder andere betrekking op verpauperde of 
braakliggende terreinen, gebouwen met langdurige leegstand en verpau-
pering, etc. Herstructurering heeft geen betrekking op achterstallig on-
derhoud van gebouwen of terreinen. Ook de aanpak van de (verouderde) 
openbare ruimte is en blijft een taak van de gemeente in kwestie. 

Hittestress Aandoening veroorzaakt door extreme hitte, die zich uit in diverse lichame-
lijke klachten, waarbij mensen en dieren warmte niet kwijt kunnen.

Inbreidings(locatie) Een locatie binnen bestaand bebouwd gebied, die braak ligt of vrij gaat 
komen en die gebruikt wordt voor woningbouw en/of andere nieuwe 
functies; het bouwen binnen de bestaande bebouwingsgrenzen. Het te-
genovergestelde is uitbreiding, die aansluitend plaatsvindt, maar buiten de 
grenzen van bestaande bebouwing.

Klimaatadaptatie De mate waarin we de omgeving kunnen aanpassen aan klimaatverande-
ring.

Ladder (voor duurzame 
verstedelijking ruimtegebruik)

Een instrument voor efficiënt ruimtegebruik: zorgvuldig en duurzaam 
ruimtegebruik, met oog voor de toekomstige ruimtebehoefte en ontwikke-
lingen in de omgeving. 

Last mile logistiek De laatste fase van het leveringsproces waarbij het pakket het magazijn 
verlaat en bij de klant aankomt. 

Loan to Value De Loan to Value (LtV) is het percentage waarin de leensom wordt afgezet 
tegen de waarde van het onderpand.

Mobiliteitshubs Fysieke schakels tussen vervoersmodaliteiten (personenvervoer, goederen-
vervoer of een combinatie daarvan. Naast hun mobiliteitsfunctie kunnen 
ze ook als concentratiepunt voor ruimtelijke ontwikkeling dienen. Hubs 
bestaan op verschillende schaalniveaus: 
- het niveau van een woonwijk (buurthub en wijkhub);
- van een stad of stadsrand;
- een regio of;
- een (inter)nationaal knooppunt zoals een internationaal treinstation, 
  een luchthaven of zeehaven.

Modal Shift Verschuiving van vervoer over land naar vervoer over water.

Paris Proof Ranking 
bedrijventerrein

Met behulp van gedetailleerde statistische gegevens kan een  Paris Proof 
Ranking toegevoegd worden aan de bestaande bedrijven-terreinen in 
de hele regio. OML beschikt over de data. De Paris Proof Ranking brengt 
de stand van zaken in beeld als het gaat om energie- en gasverbruik per 
bedrijf en per terrein. 



50

Begrippenlijst

Begrip Betekenis

PFAS Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) zijn chemische stoffen die door de 
mens zijn gemaakt. Zij komen van nature niet in het milieu voor. Omdat 
PFAS niet of nauwelijks afbreken in het milieu, is het belangrijk om te voor-
komen dat de stoffen in het milieu terecht komen.

Reshoring Bedrijven halen eigen bedrijfsactiviteiten (productie, maar bijvoorbeeld 
ook reparatie) en/of die van toeleveranciers uit buitenland terug naar eigen 
land.

Revisiebespreking Het tussentijds blijven beoordelen over de haalbaarheid van een project.

Revitalisering Het weer geschikt maken van terreinen voor huidige en toekomstige 
vestigingseisen van bedrijven, gekoppeld aan integrale oplossingen voor 
ruimte- en milieuproblematiek.

Robotisering Robotisering is het proces waarbij steeds meer werkzaamheden worden 
uitgevoerd door robots. Daarbij gaat het om industriële robots, zoals 
robotarmen die bij de productie van auto’s of elektronica worden ingezet, 
maar ook om professionele servicerobots, zoals inspectierobots, operatie-
robots, melkrobots of automatisch geleide voertuigsystemen die in 
magazijnen en distributiecentra worden gebruikt.

Strategische verwervingen Gronden/vastgoed aankopen op een strategische locatie, terwijl toekom-
stige gebruikers nog niet in beeld zijn dan wel de beoogde (financiële) 
partners op dat moment niet in staat zijn snel en adequaat op de mogelijk-
heid te reageren.

Transformatie Verandering van bedrijventerrein naar niet zijnde bedrijventerrein/ werk-
locaties. Bijvoorbeeld naar woningbouw, gemengd gebied waar zowel 
gewoond als gewerkt wordt of andere functies.

Triple helix Een model voor het kijken naar en het sturen op innovatie in de ken-
nis-economie. De essentie van het model, zoals het in de jaren '90 werd 
ontwikkeld door Loet Leydesdorff en Henri Etzkowitz is de samenwerking 
tussen drie partijen: universiteit, overheid en bedrijfsleven. Tegenwoordig 
staat ‘universiteit’ veelal gelijk aan onderwijs- en onderzoeksinstellingen.

Verdozing In het open landschap grote, vaak rechthoekige gebouwen neer te zetten 
voor de opslag en distributie van goederen, meestal nabij uitvalswegen.

Voedseltransitie Naar een duurzamer en gezonder voedselsysteem. Een omslag nodig naar 
een andere manier van produceren en consumeren.

Watergebonden bedrijven Bedrijven die direct aan het vaarwater liggen met vaak een eigen kade of 
gebruikmaken van een direct naastliggende openbare kade. Vaak bulkbe-
drijven, zoals betonbedrijven, zand- en grindbedrijven, etc.

Waterverbonden bedrijven Bedrijven die gebruikmaken van een kade maar goed op enige afstand van 
het water gelegen kunnen zijn. Bijvoorbeeld een winkel/bedrijf in nautische 
artikelen.

Werklocaties Plekken waar mensen werken: waar bedrijven zijn en bedrijvigheid 
plaatsvindt. Denk aan bedrijventerreinen, kantoorlocaties of detailhandel 
(winkels). 
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Ontwikkelingsmaatschappij 
Midden-Limburg 

Boven de Wolfskuil 3D4
6049 LX Roermond/Herten

 
Postbus 93 

6040 AB Roermond
 

T: +31 (0)475 42 62 42
info@OML.nl  |   www.oml.nl
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