
Voor die juiste plek wegen allerlei factoren mee: van be-
schikbare ruimte tot samenspel met andere bedrijven, van 
beschikbaarheid van personeel tot toekomstige ontwikkel-
plannen, van bestemmingsplan (is bedrijfshuisvesting toe-
gestaan) tot omgeving, van bereikbaarheid tot grond- en 
huisvestingsprijzen. Tel daarbij op de schaarste aan gron-
den en de intensieve zoektocht naar de beste bedrijfs- 
locatie is snel helder. Grond is schaars in Nederland, ook 
in Limburg. Dat is geen nieuw feit. We staan voor grote op-
gaven voor onder andere wonen, natuur, recreatie, ener-
gie en bedrijven. 
 
Deel plannen en wacht niet 
“We moeten zuinig omgaan met de beschikbare ruimte”, 
is de stellige overtuiging van Hans. “Geen invulling geven 
met een korte termijnvisie. Maar juist met een (zeer) lange 
termijnvisie.” Ook voor bedrijfshuisvesting. In de regio 
Midden-Limburg is OML het aanspreekpunt voor het be-
drijfsleven. “Wij kennen de markt, de behoeftevraag én 
hebben een sterk netwerk met warme contacten bij onder 
andere overheden, ondernemers en samenwerkingsver-
banden tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs. Op 
gemeentelijk, (eu)regionaal en provinciaal niveau. 
 

OML werkt voor en met bedrijven in alle 
branches, van zzp tot multinational en van 

landbouw tot dienstverlening. 

 
Vanuit dat samenspel zorgen wij voor toekomstbestendig 
ondernemen op bestaande én nieuwe bedrijfsgronden in 
de regio Midden-Limburg”, vertelt Hans. Aantoonbare 
noodzaak en behoefte vormen belangrijke pijlers onder 
de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen. “Dat geeft 
direct aan hoe belangrijk het is dat ondernemers hun 
plannen (vroegtijdig) delen en niet wachten”, vervolgt 
Hans.

Grondvoorraden op peil houden 
Op basis van de huidige marktvraag, de actuele grond-
voorraden en signalen haalt OML momenteel al de ont-
wikkeling van bedrijventerreinen naar voren. Zoals 
Bedrijventerrein De Hanze (fase 2) én Bedrijventerrein 
Oosttangent (fase 2 én 3) in de gemeente Roermond. Een 
van OML’s vijf aandeelhoudende gemeenten. Het bouwrijp 
maken van deze gronden start veel eerder dan gepland. 
Hans zijn woorden ‘niet maanden, maar jaren eerder’, 
benadrukken dat nog eens extra. Tegelijkertijd ligt er een 
opgave om de grondvoorraden voor de verdere toekomst 
op peil te houden. OML investeert daarom in de heront-
wikkeling van bedrijfslocaties en nieuwe grondposities. 
Zo onderzoekt OML de mogelijke ontwikkeling van ’t Von-
deren in de gemeente Echt-Susteren. Gelegen tussen de 
rijkswegen A73 en A2 en de provinciale weg N276 bij het 
Ei van Sint Joost. Echt-Susteren is ook één van de aandeel-
houdende gemeente, naast nog de gemeenten Leudal, 
Maasgouw en Roerdalen. 
 
Bedrijvigheid en leefbaarheid 
“Met de schaarse ruimte mogen we nog nauwkeuriger 
kijken naar duurzaamheid en toekomstbestendig onder-
nemen”, vervolgt Hans. “Onze aandacht gaat vooral uit 
naar de herstructurering en revitalisering 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 groei-
end belang van meervoudig en multifunctioneel ruimte-
gebruik. En dat alles met een goede landschappelijke 
inpassing.” 
 
 

Zorgvuldig omgaan met schaarse ruimte en 
tegelijkertijd zorgen dat er ruimte is 

en blijft om te ondernemen.

Wij streven daarbij naar de juiste verhoudingen voor 
wonen, leren, werken, shoppen, recreatie en toerisme.” 
OML zorgt ervoor dat de regio aantrekkelijk is voor be-
staande én nieuwe bedrijven. Er dient een overtuiging te 
zijn dat de potentiële kandidaat een gedegen toevoeging 
geeft op de beoogde locatie: voor economie én maatschap-
pij. “Op voorhand toetsen we uitgebreid de ontwikkel- 
plannen van de ondernemer. Hierbij letten we op de con-
sequenties van de ontwikkelingen op het bedrijventerrein 
en haar omgeving. Wat is de te verwachten situatie 
rondom geur, geluid, verkeer, werkgelegenheid en meer. 
Die weg bewandelen we samen met een ondernemer en 
in overleg met de betreffende gemeente. Af en toe ‘nee’ 
zeggen en dus geen grond verkopen, hoort hier ook bij. 
Waar we volop ‘ja’ tegen zeggen en doen, is potentiële on-
dernemers met elkaar in contact brengen om samenwer-
king tussen bedrijven te laten ontstaan. Wellicht kan bedrijf 
X de restwarmte van bedrijf Y benutten. Ongetwijfeld is nog 
meer win-win te realiseren. Vooral ook met het oog op 
duurzaamheid en circulariteit waar OML voor staat.” 
 

OML geeft ondernemers de ruimte. 
Het juiste bedrijf op de juiste plek. 

 
Investeren 
“Zo investeren we een percentage van de winst in duur-
zaamheidsinitiatieven zoals groen of het saneren en her-
ontwikkelen van brownfields. Daarnaast investeren we in 
activiteiten zoals de herplaatsing van een bepaald bedrijf 
dat een aantrekkelijke(re) locatie kan opleveren voor een 
ander bedrijf. Altijd vanuit de visie: het juiste bedrijf op 
de juiste plek. We zoeken continu de balans tussen maat-
schappelijk ondernemen en renderend investeren. De 
zoektocht naar de beste bedrijfslocatie vraagt om zorgvul-
dig, toekomstbestendig omgaan met de schaarse gronden 
en dat er tegelijkertijd ruimte is en blijft om te onderne-
men. Dat doen we samen.”

Schaarste aan gronden maakt bedrijfshuisvesting extra uitdaging 

Start tijdig uw zoektocht naar 
de beste bedrijfslocatie

Of u nu een bedrijf start, uitbreidt, herhuisvest of samenvoegt: de beste bedrijfslocatie kiezen is nog niet zo eenvoudig. Het is wel een zeer belangrijke keuze voor u als ondernemer. 
Zeker omdat dit een keuze is voor de langere termijn. De schaarste aan bedrijfsgronden en bedrijfshuisvesting vraagt om vroegtijdig schakelen. Ook voor plannen in de verdere 
toekomst. Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML) weet daar alles van. “Hans Coppus, directeur OML: “Wij zetten, mede door de grote marktvraag, nu al in op 
vervroegde ontwikkeling van zowel, nieuwe, uitbreiding en herontwikkeling van bestaande werklocaties. Zo zorgen we dat we met z’n allen toekomstbestendig kunnen ondernemen 
met het juiste bedrijf op de juiste plek.”

Nader kennismaken met OML of interesse in een kavel? 
Neem contact op met één van onze consultants: 

Jeroen Bertjens 
Senior Consultant 
Marketing & Sales

 
06-10 80 91 06 
Bertjens.j@oml.nl

 
Annemarie van de Goor 
Consultant Marketing & Sales 

 
06-20 25 21 38 
Vdgoor.a@oml.nl 

 
Geïnteresseerd in tips en tricks over het verduurzamen en vergroenen van uw 
bedrijf? Kijk op https://oml.nl/over-oml/oml-duurzaamheid-en-circulariteit


