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SAMENVATTING
In het hoofdstuk strategische opgave is nader omschreven welke taken en
verantwoordelijkheden door OML vanuit de missie en doelstelling zullen worden
uitgevoerd.
Dit gebeurt op basis van onderstaand:
(1)

(2)

(3)

Het ontwikkelen/bouwrijp maken van de bedrijventerreinen van OML is, behoudens
de herontwikkeling Zevenellen en specifieke marktvraag, gelet op de voorraadpositie
de komende 8 – 10 jaren niet nodig. De aandacht en capaciteit van OML zal (in
formatie ruimte) verschuiven van projectontwikkeling naar marketing & sales. De
bedrijventerreinen vormen het financiële ‘hart’ van OML.
De herstructurering van de bedrijventerreinen binnen Midden-Limburg vormt in
economisch -sociale zin het ‘hart' van OML, waarbij de ultieme gedachte is om de
financiële middelen die vanuit de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen worden
gegenereerd (resultaat en eigen vermogen) in te zetten voor herstructurering van het
bestaande.
Op deze manier is de herstructurering geen sec lokale, maar een regionale opgave.
De dienstverlenende functie van OML is in uitvoerende zin het ‘hart’ van OML,
waarmee invulling wordt gegeven aan goede afstemming tussen markt en overheid in
lokale, regionale en bovenregionale zin.

Dit zijn dus de kerntaken van OML. Op basis hiervan wordt een marketingplan nader
uitgewerkt.
Uit de analyse blijkt dat OML voor de komende jaren een meer dan voldoende voorraad
bedrijfskavels beschikbaar heeft om de marktvraag te faciliteren. De gedifferentieerde
bedrijventerreinen behoren tot de segmenten modern gemengd, kantoor, transport en
logistiek, biobased / energie transitiepark en zware industrie. Vanuit de structuur van een
platte functionele organisatie en haar sterke takenpakket reageert OML snel en daadkrachtig
op marktvragen.
OML creëert voor de ondernemers een zorgzaam vestigingsklimaat.
Segmentering Bedrijventerreinen OML
Bedrijventerrein
Roerstreek Zuid
Oosttangent Fase 1
Merum Kantoorlocatie
Businesspark De Hanzefase 1
Boven de Wolfskuil
De Grinderij
Windmolenbos
Businesspark Midden-Limburg

Segment
Modern Gemend / Logistiek, Transport en Distributie
Modern Gemend / Logistiek, Transport en Distributie
Modern Gemengd / Kantoor
Modern Gemengd
Modern Gemengd / Kantoor
Modern Gemengd / Logistiek, Transport en Distributie
Modern Gemengd
Modern Gemend / Logistiek, Transport en Distributie

Herstructurering
Zevenellen
Chemson Locatie

Segment
Biobased / Energietransitiepark/ Logistiek, Transport en Distributie
Zware Industrie / Modern Gemend
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Inventarisatie bedrijfskavels OML Terstond uitgeefbaar
Bedrijventerrein

Roerstreek Zuid
Oosttangent Fase 1
Chemson locatie
Merum Kantoorlocatie
Merum De Schroof
Businesspark de Hanze Fase 1
Boven de Wolfskuil (Kantoor)
Boven de Wolfskuil (Bedrijf)
De Grinderij
Windmolenbos
Businesspark Midden-Limburg
Zevenellen (in ontwikkeling)
Oosthoven
Reubenberg
Totaal aantal bedrijfskavels
per categorie
Totaal aantal bedrijfskavels

< 1.000
m2

1.000 < >
2.500 m2

2.500 < >
5.000 m2

0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

0
0
0
1
0
2
1
0
0
1
0
2
0

3
7
0
2
4
2
2
5
0
6
0
0
0

5.000 < >
10.000
m2
0
1
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
1

1
57

7

31

8

10.000 <
> 30.000
m2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
4

30.000 <
> 50.000
m2
0
0
1
0
0
0
0
0
2
0
2
0
0

> 50.000
m2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
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Het huidige marketingbeleid van OML volstaat met het voeren van acquisitie,
bedrijfsbezoeken en het promoten van de bedrijventerreinen in de lokale media. Op basis van
dit marketingbeleid en de historische verkoopgegevens heeft OML marktkennis gegenereerd.
De marktkennis wil OML in de toekomst gaan uitbreiden door de frequentie van acquisitie en
bedrijfsbezoeken te verhogen.
OML is mede afhankelijk van de verkoop van bedrijfskavels voor de continuïteit van de
onderneming.
Uit de historische verkoopgegevens blijkt dat OML in het verleden het grootste aantal
bedrijfskavels heeft verkocht in de categorie bedrijfskavels met een oppervlakte tot 2500 m2.
Op basis van zowel de historische verkoopgegevens als de huidige marktvraag naar kleine
bedrijfskavels en grote logistieke bedrijfskavels is de conclusie dat de voorraad
bedrijfskavels niet volledig aansluit bij de huidige marktvraag.
De kracht van het huidige netwerk en het aanboren van nieuwe netwerken onder andere
binnen het netwerk van Keyport 2020 biedt OML kansen om de verkoop van bedrijfskavels
te bevorderen.
De toekomstige marktinformatie uit acquisitie en bedrijfsbezoeken dient de huidige en
toekomstige marktvraag beter te laten aansluiten op de voorraad bedrijfskavels. De huidige
marktvraag naar logistieke bedrijfskavels en de vraag naar kleine kavels vanuit de lokale
markt biedt op dit moment voor OML verkoopkansen. De huidige grote voorraad
bedrijfskavels biedt kansen om de benodigde schuifruimte vanuit de herstructurering van
bedrijventerreinen mogelijk te maken.
De reactivering van de haven op het bedrijventerrein Zevenellen biedt kansen voor de
herontwikkeling van het bedrijventerrein en kan de ontwikkeling in de segmenten biobased
en energie transitiepark versterken.
Momenteel heerst een sterke concurrentie tussen de regio’s onderling en binnen de regio
Midden-Limburg. De huidige internationale financiële crisis heeft grote directe gevolgen op
de regionale economie. Bedrijven zijn nog voorzichtig met nieuwe investeringen en zullen
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eerst de ruimte in hun productiecapaciteiten benutten. De huidige leegstand van
bedrijfspanden op bedrijventerreinen alsmede bedrijfskavels aangeboden door marktpartijen,
Provincie/LIOF en gemeenten/ ontwikkelmaatschappijen zijn concurrenten van OML bij de
verkoop van bedrijfskavels.
De strategische opgave uit het ondernemingsplan OML 2014-2017 ten aanzien van het
aanbod van bedrijventerreinen is uitgangspunt bij de uitwerking van de segmentering van de
bedrijventerreinen, de markten en bij het opstellen van de marketingdoelstellingen in dit
marketingplan.
Per bedrijventerreinsegment zijn doelgroepen omschreven, waarvoor in dit marketingplan de
marketingdoelstellingen, marketingstrategie en marketing en sales activiteiten zijn bepaald.
De marketingdoelstellingen voor OML zijn:
1. De jaarlijkse gemiddelde uitgifte van 5 hectare bedrijfskavels op de bedrijventerreinen van
OML in de regio Midden-Limburg;
2. Het vergroten van de naamsbekendheid van OML, de regio Midden-Limburg en de
bedrijventerreinen met 15% in de periode 2014-2017;
3. Het vergroten van de marktkennis van OML door het jaarlijks uitvoeren van 32 acquisitie
en bedrijfsbezoeken in de periode 2014-2017;
4. Het vergroten van het aantal te vestigen bedrijven niet afkomstig uit de regio MiddenLimburg in de periode 2014-2017.
De marketingstrategie van OML op basis van de marketingdoelstellingen is een actieve
marktbenadering van de doelgroepen per segment ter vergroting van de naamsbekendheid,
marktkennis en de verkopen van bedrijfskavels. De directe doelgroepen (bedrijven) en de
indirecte doelgroepen (o.a. overheid, marktpartijen, bedrijfsmakelaars) worden binnen de
marketing en sales activiteiten benaderd.
In het marketing en sales activiteitenplan wordt per segment de marketing en sales
activiteiten nader uitgewerkt voor de te bereiken doelgroepen. De marketing en sales
activiteiten worden uitgevoerd door het salesteam binnen OML.
Onderstaand de uitwerking van de marketing en sales activiteiten (niet limitatief).
Om de jaarlijkse gemiddelde uitgifte van 5 hectare bedrijfskavels te realiseren en indien
mogelijk een nog grotere oppervlakte wordt een acquisitieplan opgesteld. Daarnaast wordt
via promotie door onder andere advertenties en reclames, brochures, en redactionele artikelen
in de geëigende media de bedrijventerreinen onder de aandacht gebracht.
De naamsbekendheid van OML, de regio Midden-Limburg en de bedrijventerreinen wordt
vergroot via de website, samenwerking met landelijke en regionale bedrijfsmakelaars,
lidmaatschappen en sponsoring. Periodiek worden sessies georganiseerd met banken,
ontwikkelaars, aannemers, kamer van koophandel en bedrijfscontactfunctionarissen binnen
de regio Midden-Limburg om de bekendheid van OML te vergroten.
Via de bedrijfsbezoeken wordt de marktkennis vergroot en verankerd binnen de
klantendatabase van OML. Door middel van het bezoeken van nationale en internationale
vastgoedbeurzen en netwerkbijeenkomsten van MKB bedrijven, logistiek en biobased
Economy/Energietransitiepark wordt de naamsbekendheid en het netwerk vergroot. Vanuit
het netwerken ontstaan verkoopkansen voor bedrijfskavels.
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1: INLEIDING
Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML) is actief in de regio MiddenLimburg. De gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roerdalen en Roermond zijn
aandeelhouder van OML.
OML werkt samen met de Midden-Limburgse gemeenten, ondernemers en kennisinstellingen
binnen het samenwerkingsverband Keyport 2020. De samenwerking beoogt de structuur van
de regio duurzaam economisch te versterken en het vestigingsklimaat te verbeteren. Keyport
2020 richt zich binnen de economische uitvoeringsagenda op een vijftal speerpunt sectoren:
agribusiness, leisure & retail, logistiek, maakindustrie en zorg. Keyport 2020 maakt onderdeel
uit van de toptechnologie regio Brainport Zuid-Oost Nederland.
De bedrijfsmissie van OML is het duurzaam economisch versterken van de regio MiddenLimburg. Deze bedrijfsmissie sluit aan bij de uitgangspunten binnen Keyport 2020.
OML ziet vanuit haar ondernemingsplan binnen het gestelde kader van Keyport 2020 in de
speerpunt sectoren agribusiness, leisure & retail, logistiek en maakindustrie mogelijkheden ter
voortdurende versterking van de regio.
De doelstellingen uit het ondernemingsplan 2014-2017 van OML de komende vier jaren zijn:
- het verder positioneren van OML als de ontwikkelingsmaatschappij van MiddenLimburg;
- het verder uitbreiden van de marktkennis en het relatienetwerk van OML;
- het zoeken en versterken van de samenwerking met andere organisaties en
marktpartijen;
- de verdere doorontwikkeling van de huidige organisatie van uitvoerend naar
procesmatig en regisserend.
- het positioneren van OML als uitvoeringsorganisatie van Keyport 2020;
Uitgangspunt Marketingplan OML
Het marketingplan OML maakt onderdeel uit van het ondernemingsplan OML 2014-2017.
Het marketingplan OML heeft als uitgangspunt de doelstellingen en de strategische opgave
uit het ondernemingsplan 2014-2017 ten aanzien van de kerntaken ontwikkelen
bedrijventerreinen, herstructurering, parkbeheer, gebouwen exploitaties, dienstverlening /
advisering en samenwerken/netwerken te concretiseren en te verwezenlijken.
Leeswijzer marketingplan
In hoofdstuk 2 en 3 worden de interne en externe omgeving van OML in kaart gebracht.
De sterkten en zwakten uit de interne analyse en de kansen en bedreigingen uit de externe
analyse worden in hoofdstuk 4 vertaald in een sterkte-zwakte-kansen-bedreigingen analyse
(swot-analyse). In hoofdstuk 5 wordt de strategische opgave van OML en de marktbenadering
uitgewerkt. In hoofdstuk 6 worden de bedrijventerreinen ingedeeld in segmenten en wordt van
ieder segment de huidige trends en marktontwikkelingen omschreven.
De marketingdoelstellingen, de marketingstrategie en de marketingmix (5 p´s) van OML
worden in de hoofdstukken 7 en 8 vastgesteld. In hoofdstuk 9 worden de marketing en sales
activiteiten per segment bepaald en in hoofdstuk 10 verwerkt in een concreet marketing en
sales activiteitenplan inclusief benodigde urencapaciteit, financieel budget en planning.
Tot slot wordt in hoofdstuk 11 aandacht besteedt aan de evaluatie en eventuele tussentijdse
bijsturing van de marketing en sales activiteiten.
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2: INTERNE ANALYSE
In dit hoofdstuk wordt de interne omgeving van OML in kaart gebracht. De interne analyse
geeft een overzicht van de sterkten en zwakten van de Ontwikkelingsmaatschappij MiddenLimburg weer t.a.v. de onderdelen organisatie, financiën en marketing. De situatie analyse is
input voor de op te stellen SWOT – analyse in hoofdstuk 4.
2.1 Organisatie OML
De organisatievorm van OML is een platte functionele organisatie met korte lijnen waardoor
snel wordt gereageerd op marktvragen.
De onderdelen marketing & sales en research & development zijn binnen de organisatie apart
opgenomen. Binnen OML zijn voor de werkzaamheden bedrijventerreinontwikkeling,
dienstverlening en advies en sales, één consultant afzonderlijk verantwoordelijk.
De kennis en opgedane ervaringen binnen de bedrijventerreinontwikkeling, dienstverlening
en advies en sales vormen de input voor de (door)ontwikkeling van de onderdelen marketing
& sales en research & development.
De directie, salesconsultant en salesmanager zijn binnen OML verantwoordelijk voor de
verkopen van bedrijfskavels. Door de directeur OML wordt acquisitie en bedrijfsbezoeken
uitgevoerd ten behoeve van de verkoop van bedrijfskavels en dienstverlening, dit is echter
niet genoeg om voldoende marktkennis te vergaren. De conclusie vanuit de organisatie is dan
ook dat de acquisitie en bedrijfsbezoeken actief dient te worden opgepakt, waardoor de
vereiste marktkennis op het gewenste niveau wordt gebracht. Op basis van dit marketingplan
wil OML de acquisitie en bedrijfsbezoeken in de toekomst verbeteren.
In het ondernemingsplan 2010-2014 is in hoofdstuk 7 aandacht besteedt aan de marketing van
OML. De (door)ontwikkeling van het onderdeel marketing & sales naar een concreet
marketingplan heeft de afgelopen jaren niet plaatsgevonden. Het marketingplan wordt door de
organisatie wel als noodzakelijk geacht.
Voor de periode 2014-2017 is ervoor gekozen om een marketingplan OML op te stellen en dit
integraal onderdeel te laten uitmaken van het ondernemingsplan 2014-2017.
2.2 Marketing OML
De marketingstrategie, de kerntaken van OML en de analyse van de verkoopgegevens en
dienstverleningsuren in de periode 2008-2013 worden onderstaand omschreven.
2.2.1 Huidige marketingstrategie OML
OML heeft momenteel geen uitgewerkte marketingstrategie. OML richt grotendeels haar
verkoopactiviteiten op reeds in haar gebied gevestigde bedrijven, om deze te bedienen vanuit
haar intermediaire functie en zorg te dragen voor een gunstig economisch klimaat door het
beheren, herstructureren en het ontwikkelen van bedrijventerreinen. OML richt zich op
bedrijven in algemene zin die op zoek zijn naar (alternatieve) huisvesting op
bedrijventerreinen in de regio Midden-Limburg. Dit zijn bedrijven zowel binnen als buiten de
regio Midden-Limburg.
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2.2.2 Kerntaken OML
Zoals in de inleiding gesteld dient dit marketingplan de doelstellingen en de strategische
opgave uit het ondernemingsplan 2014-2017 ten aanzien van de kernactiviteiten van OML te
concretiseren en te verwezenlijken.
Onderstaand worden de kernactiviteiten van OML nader uitgewerkt.
1. Het ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen
De afgelopen vijf jaren is door OML een zestal bedrijventerreinen ontwikkeld en bouw- en
woonrijp opgeleverd. De ontwikkeling van deze bedrijventerreinen is voor de economische
crisis ingezet omdat in eerste instantie een schaarste in de markt werd voorzien. Tijdens de
economische crisis is de ontwikkeling van de bedrijventerreinen voortgezet, omdat op deze
bedrijventerreinen verkopen van bedrijfskavels zijn gerealiseerd. Het totaal aantal verkopen
van bedrijfskavels is door de economische crisis achter gebleven bij de gestelde
verkoopdoelstellingen uit het ondernemingsplan. Mede hierdoor heeft OML momenteel een
grote voorraad aan bedrijfskavels direct gereed voor uitgifte. OML ontwikkelt op marktvraag
bedrijventerreinen en levert hierbij vaak maatwerk. OML is mede afhankelijk van de verkoop
van bedrijfskavels voor de continuïteit van de onderneming.
2. Herstructurering van bestaande bedrijventerreinen
OML is actief in de herstructurering van bedrijventerreinen en werkt hierbij samen met de
aandeelhoudende gemeenten en de Limburgse herstructureringsmaatschappij voor
bedrijventerreinen (LHB).
In 2010 is de herstructureringsagenda Midden-Limburg opgesteld waarin de
herstructureringsopgave voor de bedrijventerreinen inclusief prioriteitsstelling nader is
uitgewerkt. Op basis van de herstructureringsagenda zijn een beperkt aantal masterplannen en
uitvoeringsplannen opgesteld.
OML heeft de komende jaren geen directe financiële middelen beschikbaar om in te zetten
voor herstructurering. Op basis van haar regionale marktkennis voorziet OML voor haar een
regierol gelegen in de stimulering en (intermediaire) ondersteuning van het
herstructureringsproces op basis van de inzet van procesuren vanuit de organisatie.
Daarnaast kan OML haar grondvoorraad inzetten om noodzakelijke schuifruimte binnen de
regio te faciliteren, mochten er (markt)gelden beschikbaar komen.
3. Exploitatie van bedrijfsgebouwen
Het gebouw Godsweerdersingel wordt aangewend voor de bedrijfsvoering van OML, het
gebouw Godsweerderstraat is langdurig verhuurd. Vanaf 2012 heeft OML de exploitaties van
de bedrijfsverzamelgebouwen REO Bedrijvencentrum en REO Kantorencentrum beëindigd.
Voor het REO kantorencentrum zijn een drietal scenario’s denkbaar, verhuur van het pand
aan een of twee huurders, verkoop van het pand of slopen van het bedrijfspand en de grond
als bedrijfskavel verkopen. De komende jaren wordt het pand via een makelaar in de verkoop
gezet, mocht het pand onverkoopbaar blijken dan zal het worden gesloopt. Het REO
Bedrijvencentrum wordt gesloopt en OML is in overleg met marktpartijen om de grond te
verkopen o.a. ten behoeve van woningbouwontwikkeling.
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4. Dienstverlening en advies
Het geven van dienstverlening en advies aan aandeelhoudende gemeenten of specifieke
ondernemers wordt door OML uitgevoerd op basis van dienstverleningsovereenkomsten,
welke met iedere aandeelhoudende gemeente afzonderlijk wordt gesloten. Het geven van
dienstverlening en advies wordt op dit moment binnen OML veelal op reactieve wijze
uitgevoerd en slechts minimaal proactief. OML verricht geen specifieke verkoop en promotie
activiteiten voor het aanbieden van haar dienstverlening en advies. Van belang is dat OML
inspringt op kansen om dienstverlening en advies voor haar aandeelhoudende gemeenten of
voor specifieke ondernemers uit te voeren.
5. Samenwerken en netwerken
OML is de uitvoeringsorganisatie van Keyport 2020. De directeur van OML is tevens
benoemd tot directeur Keyport 2020. Keyport 2020 is de samenwerking tussen ondernemers,
overheid en onderwijs (triple helix), een manier van werken om de economische structuur in
en voor de regio te versterken. Keyport 2020 bundelt en regisseert de krachten van
ondernemers, overheid, onderwijs en kennisinstellingen en fungeert als de centrale visie
waarin de drie partijen zich herkennen. OML werkt samen met partners binnen en buiten de
regio en is onder andere actief binnen de netwerken SKBN, LWV en lid van de businessclubs
Roermondse Zaken en VVV-Venlo. Doel van de lidmaatschappen en het samenwerken is
netwerken en kennisdeling.
2.2.3 Analyse verkoopgegevens en voorraad bedrijfskavels OML
Verkoopgegevens bedrijfskavels periode 2008-2013
De afgelopen 6 jaren had OML zich ten doel gesteld om gemiddeld per jaar 10.6 hectare
bedrijfskavels te verkopen in de regio Midden-Limburg (bijlage tabel 1). Op basis van de
verkoopcijfers in de periode 2008-2013 is de conclusie dat gemiddeld 7.5 verkopen van
bedrijfskavels per jaar worden gerealiseerd, hetgeen resulteert in een gemiddeld uitgeven
oppervlakte van 5.5 ha bedrijfskavel per jaar (bijlage tabel 2). Dit is 5.1 ha lager dan de
gemiddelde verkoopdoelstelling per jaar. Een totaal overzicht van de verkopen in de periode
2008-2013 wordt weergegeven in tabel 2 in de bijlage.
In de periode 2008-2013 zijn in totaal 45 bedrijfskavels door OML verkocht.
In de categorie bedrijfskavels < 1.000 m2 zijn in totaal 9 verkooptransacties in de periode
2008-2013 gerealiseerd, waarvan het hoogste aantal (7) in de sector industrie en productie.
In de categorie bedrijfskavels 1.000 < > 2.500 zijn in totaal 17 verkooptransacties in de
periode 2008-2013 gerealiseerd waarvan het hoogste aantal (7) in de sector handel en
reparatie.
In de categorie bedrijfskavels 2.500 m2 < > 5.000 m2 zijn in de periode 2008-2013 in totaal 3
bedrijfskavels verkocht in de sectoren industrie en productie en bedrijfsverzamelgebouwen.
In de categorie bedrijfskavels 10.000 < > 30.000 m2 zijn in de periode 2008-2013 in totaal 3
verkooptransacties gerealiseerd in de sectoren industrie en productie, handel en reparatie en
diensten. In de categorieën bedrijfskavels 30.000 m2 < > 50.000 m2 en > 50.000m2 zijn in
totaal 3 verkooptransacties in de periode 2008-2013 gerealiseerd, allen in de sector transport
en logistiek.
In de tabellen 3, 4 en 5 in de bijlagen zijn alle bovenstaande gegevens met betrekking tot de
kavel verkopen, oppervlakte en segmenten overzichtelijk weergegeven.

10

Voorraad bedrijfskavels OML
De bedrijventerreinen van OML behoren tot de segmenten modern gemengd, kantoor,
transport en logistiek, biobased / energie transitiepark en zware industrie. Hiermee beschikt
OML over een breed scala van segmenten bedrijventerreinen waarmee de markt kan worden
bediend.
OML heeft op basis van de huidige kavelindeling van de bedrijventerreinen in totaal 57
bedrijfskavels beschikbaar met een totale oppervlakte van 48 ha terstond uitgeefbaar.
Het grootste aantal bedrijfskavels in voorraad betreft de kavels met een oppervlakte tussen de
2.500 m2 en 5.000 m2 (31 bedrijfskavels), gevolgd door de categorie 5.000 m2 < > 10.000
m2 (8 bedrijfskavels) (bijlage tabel 6).
De verkoopgegevens van 2008 tot en met 2013 vergelijkend met de huidige voorraad is de
conclusie dat een mismatch aanwezig tussen de historische vraag uit de markt en de huidige
marktvraag naar kleine bedrijfskavels tot 2.500 m2 ten opzichte van het beschikbare aanbod.
Marktaandeel op basis van verkopen / voorraad van OML
In tabel 7 in de bijlage is het aantal verkopen van bedrijfskavels door OML en in MiddenLimburg in de periode 2003-2012 weergegeven. In totaliteit is in deze 10 jaren in MiddenLimburg 151.5 hectare bedrijventerrein uitgegeven waarvan 41.3 hectare door OML.
Het marktaandeel van OML is op basis van het aantal verkochte kavels in de regio MiddenLimburg 27.25%.
In Midden-Limburg is de huidige totale voorraad bedrijventerrein 273.9 hectare per
31-12-2012, 109.7 hectare is hiervan in eigendom van OML. Het marktaandeel van OML per
31-12-2012 is op basis van de totale voorraad bedrijventerrein in Midden-Limburg 40%.
In Midden-Limburg wordt gemiddeld per jaar 15.3 hectare bedrijventerrein uitgegeven.
Het marktaandeel van OML op basis van de totale voorraad bedrijventerrein is dan jaarlijks
6.1 hectare (40% van 15.3 hectare) en het marktaandeel op basis van de verkopen betreft 4.1
hectare (27.25% van 15.3 hectare) (bijlage tabel 7).
Uit de verkoopgegevens uit tabel 7 blijkt dat het aantal hectare verkochte bedrijfskavels per
jaar geen constantheid vertoond, OML heeft dan ook gekozen om de gemiddelde jaarlijkse
uitgifte van bedrijfskavels vast te stellen op 5 hectare.
Op basis van bovenstaande cijfers voor zowel de voorraad als de verkopen is de conclusie dat
OML een relatief sterke positie heeft in de uitgifte van bedrijfskavels in de regio MiddenLimburg. Haar sterke takenpakket en haar samenwerking binnen Keyport 2020 dragen bij aan
deze sterke positie.
Conclusie
De organisatievorm van OML is een platte functionele organisatie met korte lijnen waardoor
snel wordt gereageerd op marktvragen. OML heeft een breed scala van segmenten
bedrijventerreinen en een grote voorraad van 48 hectare bedrijfskavels. OML heeft
momenteel nog geen marketingstrategie, desondanks kan zij op basis van haar kerntaken en
grote voorraad de markt goed bedienen.
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Uit de verkoopcijfers in de periode 2008-2013 blijkt dat OML gemiddeld 5,5 hectare
bedrijventerrein verkoopt. Duidelijk blijkt uit de verkoopcijfers dat het aantal verkochte
hectaren bedrijventerrein gedurende deze periode in volume zeer afwijken. Dit heeft te maken
met het feit dat bedrijfskavels op basis van maatwerk en vraag vanuit de markt door OML
worden ontwikkeld. De verkoopgegevens van 2008 tot en met 2013 vergelijkend met de
huidige voorraad is de conclusie dat een mismatch aanwezig tussen de historische vraag uit de
markt en de huidige marktvraag naar kleine bedrijfskavels tot 2.500 m2 ten opzichte van het
beschikbare aanbod.
Het marktaandeel van OML is op basis van het aantal verkochte kavels in de regio MiddenLimburg 27.25%. Het marktaandeel van OML per 31-12-2012 is op basis van de totale
voorraad bedrijventerrein in Midden-Limburg 40%. Op basis van bovenstaande is de
conclusie dat OML een relatief sterke positie heeft in de uitgifte van bedrijfskavels in de regio
Midden-Limburg. Haar sterke takenpakket en haar samenwerking binnen Keyport 2020
dragen bij aan deze sterke positie.
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3: EXTERNE ANALYSE
De externe analyse wordt uitgevoerd om de huidige positie van OML in de markt vast te
stellen en toekomstige kansen en bedreigingen te identificeren.
3.1 Marktdefinitie
Het definiëren van de marktdefinitie heeft als doel de markt te omschrijven waarin OML
actief is met haar diensten en het product bedrijfskavels aanbiedt.
OML is actief in en voor de bedrijfsmatige vastgoedmarkt in de regio Midden-Limburg,
aldaar spitst OML haar diensten toe op het ontwikkelen, herstructureren en beheren van
bedrijventerreinen. De bouwrijpe bedrijfskavels worden in de markt aan het bedrijfsleven
aangeboden. OML verricht daarnaast dienstverlening rondom het huisvestingsproces en treedt
op als consultant door middel van advisering, begeleiding en informatievoorziening.
3.2 Beknopte markt en klant analyse
De huidige bedrijventerreinmarkt wordt zowel landelijk als regionaal gekenmerkt door een
overaanbod van hectaren bedrijventerrein. Voor de komende jaren wordt slechts minimaal
ruimte gereserveerd nieuwe ontwikkeling van bedrijventerreinen. De aandacht gaat de
komende jaren uit naar herstructurering van bedrijventerreinen, hiervoor is de samenwerking
tussen overheid en bedrijfsleven nadrukkelijk van belang.
De totale uitgifte van bedrijventerreinen inclusief zeehaventerreinen en gemengde
economische zones in 2012 bedroeg landelijk 416 hectare, waarvan in Limburg in 2012
44 bedrijfskavels zijn uitgegeven met een totale oppervlakte van 52 hectare.
In de regio Midden-Limburg zijn in 2012, totaal 13 bedrijfskavels uitgegeven met een
oppervlakte van 2 ha. Van de in totaal 13 bedrijfskavels heeft OML 10 bedrijfskavels
uitgegeven met een oppervlakte van 1.5 ha. (Bron: Programma werklocaties 2012, ETIL BV /
Provincie Limburg, April 2013)
De verkoop van bedrijfskavels vereist een individuele klantbenadering. De afnemers van
bedrijfskavels zijn bedrijven gehuisvest binnen of buiten de regio Midden-Limburg, projectof gebiedsontwikkelaars en belegger- / beleggersgroepen en aandeelhoudende gemeenten.
Het overgrote deel van de klanten van OML (80%) komt uit de regio zelf en betreft bestaande
bedrijven afkomstig van stedelijke locaties of bestaande bedrijventerreinen. Bij de
ontwikkeling van bedrijventerreinen zijn (planologische) wet en regelgeving, aanwezige
infrastructuur en marktvraag onder andere mede bepalend in de segmentering van
bedrijventerreinen. Daarnaast dient bij de inrichting van bedrijventerreinen rekening te
worden gehouden bij de wensen van de markt, met name kavelgrootte en vereiste oppervlakte.
Vanuit de Provincie Limburg en gemeenten wordt sturend beleid gevoerd op
bedrijventerreinontwikkelingen. Daarnaast wordt binnen de acquisitie van bedrijven door de
Provincie Limburg en LIOF eveneens gestuurd door profilering en promotie van regio's en
worden bedrijfskavels aangeboden aan bedrijven op voor haar geschikte bedrijventerreinen.
Dit beleid heeft een grote invloed op de door OML te ontwikkelen en te verkopen
bedrijventerreinen in de regio Midden-Limburg.
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De tendens vanuit de markt is een grote vraag naar kavels met een oppervlakte van ca. 3
hectare en groter met name uit de sector logistiek, transport en distributie. Op bedrijventerrein
Sint Joost, De Grinderij en in Oosttangent fase III zijn mogelijkheden voor grootschalige
logistieke ontwikkelingen.
Daarnaast is de blijvende vraag naar kleine kavels vanaf ca. 1.000 tot 2.000 m2 vanuit de
lokale markt aanwezig. Met name van jonge groeiende of startende bedrijven. Op
businesspark de Hanze Fase I zijn hiervoor kleine kavels gerealiseerd. Op andere
bedrijventerreinen zijn eveneens nog mogelijkheden om kleinere kavels te realiseren.
Het bedrijventerrein Zevenellen met haar haven biedt kansen om de herontwikkeling van het
bedrijventerrein op te pakken. De gesprekken met geïnteresseerden zijn reeds opgestart.
De macht van de klant is tegenwoordig groot. Via het internet kan de klant eenvoudig het
aanbod van bedrijfskavels inventariseren en onderling vergelijken. De huidige markt is een
vraagmarkt waarbij de klant op maat wordt bediend. De klant heeft in de huidige markt een
sterke positie, waarbij tussen regio’s een sterke concurrentie heerst.
Bij de verkoop van een bedrijfskavel door OML staat de klant centraal, waarbij getracht wordt
de klant zoveel mogelijk te faciliteren in zijn huisvesting. De klant wordt ondersteund bij
vergunningaanvragen en het doorlopen van planologische procedures.
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3.3 Concurrentieanalyse
Onderstaand een uitwerking van de concurrenten van OML in de regio Midden-Limburg en
daarbuiten.
Bedrijfsruimte via marktpartijen
In Midden-Limburg werden eind 2012 140 bedrijfspanden met een oppervlakte van 224.686
m2 aangeboden in de markt. In de top 10 van het aanbod van bedrijfsonroerendgoed op
bedrijventerreinen uit de rapportage programma werklocaties 2013 zijn de gemeenten EchtSusteren, Roermond en Weert opgenomen. In deze top 10 staat op plaats 6 de gemeente
Roermond met een aanbod van 57 bedrijfspanden en een oppervlakte van 90.530 m2, op
plaats 7 staat de gemeente Weert met 63 bedrijfspanden en een oppervlakte van 72.890 m2.
Op de laatste plaats 10 staat de gemeente Echt-Susteren met een aanbod van 37
bedrijfspanden en een oppervlakte van 49.620 m2.
De gemiddelde huurprijs van bedrijfsruimte op werklocaties bedraagt eind 2012 circa € 57,per m2 per jaar. Ten opzichte van 2011 is dit een prijsstijging van € 5,- per m2 per jaar.
De hoogte van de gemiddelde huurprijs wordt bepaald door het type, de kwaliteit en de
ligging van het betreffende pand. (Bron: Programma werklocaties 2012, ETIL BV / Provincie
Limburg, April 2013)
Bedrijfskavels via marktpartijen
Het aanbod van bedrijfskavels aangeboden door projectontwikkelaars in de regio MiddenLimburg is minimaal. Exacte aantallen van het aanbod in de markt zijn niet bekend.
Bedrijfskavels via Provincie Limburg / LIOF (al of niet in samenwerking met derden)
De provincie Limburg en LIOF hebben in Limburg grondposities en ontwikkelen op deze
gronden bedrijventerreinen voor specifieke segmenten en doelgroepen. De bedrijfskavels
worden via de acquisitie van het LIOF in de markt gepromoot en verkocht.
Bedrijfskavels via gemeenten in regio Midden-Limburg
Naast OML bieden gemeenten in de regio Midden-Limburg bedrijventerreinen aan in de
markt. Deze bedrijventerreinen concurreren met de bedrijventerreinen van OML.
Het aantal hectaren terstond en niet terstond uitgeefbare bedrijfskavels door de gemeenten in
Midden-Limburg (exclusief het aantal hectaren bedrijfskavels OML) bedragen 64,11 hectaren
respectievelijk 53,48 hectaren (bijlage tabel 11).
Bedrijfskavels via gemeenten of ontwikkelingsmaatschappijen buiten regio MiddenLimburg
De regio Midden-Limburg concurreert met de aangrenzende regio’s om haar heen ter
huisvesting van bedrijven. De gemeenten bieden bedrijventerreinen aan welke concurreren
met de bedrijventerreinen van OML.
De euregio concurreert met haar bedrijventerreinen met OML. Over het huidige aanbod aan
bedrijfskavels binnen de euregio zijn geen actuele cijfers bekend.
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3.4 Distributieanalyse
De bedrijfskavels van OML worden aan bedrijven aangeboden o.a. via de website van OML.
Daarnaast wordt door de directie acquisitie gevoerd binnen en buiten de regio MiddenLimburg. Vanuit het netwerk van OML liggen mogelijkheden voor het uitvoeren van
bedrijfsbezoeken en acquisitie. De aandeelhoudende gemeenten van OML sturen bedrijven
met een huisvestingsvraag vaak door naar OML.
OML voorziet binnen de speerpunt sectoren Maakindustrie, Agribusiness, Logistiek en
Leisure en Retail mogelijkheden voor huisvesting van bedrijven binnen deze sector of hieraan
gelieerd op de bedrijventerreinen van OML.
Daarnaast biedt OML binnen haar netwerk bedrijfskavels aan via lokale bedrijfsmakelaars,
LIOF en (logistieke) vastgoedontwikkelaars.
3.5 Macro-analyse
Onderstaand worden de macro economische trends kort omschreven. Deze trends zijn
onbeheersbaar maar kunnen van invloed zijn op de te volgen strategie.
In de huidige economie zijn trends waarneembaar zoals een stabiliserende (en op termijn
afnemende) beroepsbevolking, het invoeren van ‘het nieuwe werken’ en hogere
ruimteproductiviteit. Daarnaast verandert en moderniseert de economie. Hetgeen leidt tot
ruimtebesparingen, maar vooral ook tot andere vormen van ruimtegebruik en kwalitatieve
ruimtevraag. Financiële instellingen zijn momenteel terughoudend ten behoeve van het
financieren van vastgoedontwikkelingen.
Conclusie
De huidige bedrijventerreinmarkt wordt gekenmerkt door een groot aanbod van hectaren
bedrijventerrein. Voor de komende jaren wordt slechts minimaal ruimte gereserveerd voor
bedrijventerreinontwikkeling. Een verschuiving treedt de komende jaren op naar
herstructurering van bedrijventerreinen, waarbij het van belang is dat ruimte wordt verschaft
binnen de bestaande voorraad om bedrijfsverplaatsingen mogelijk te maken.
Momenteel is vanuit de markt vraag naar logistieke kavels met een oppervlakte vanaf ca. 3
hectare en groter en een vraag vanuit de lokale markt naar kleine kavels tot 2.000 m2.
Het bedrijventerrein Zevenellen en de reactivering van de haven op het terrein biedt OML
kansen om de herontwikkeling van het terrein op te pakken.
OML gaat de kracht van het huidige netwerk zowel binnen als buiten Limburg meer benutten
en daarnaast gebruik maken van het netwerk van Keyport 2020. OML voorziet binnen de
speerpunt sectoren Maakindustrie, Agribusiness, Logistiek en Leisure en Retail
mogelijkheden voor huisvesting van bedrijven binnen deze sector of hieraan gelieerd op de
bedrijventerreinen van OML.
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4: SWOT – ANALYSE
Het marketingplan 2014 wordt vanaf dit hoofdstuk uitgewerkt voor het product
bedrijventerrein waarmee de herstructurering van de bedrijventerreinen de komende jaren
raakvlakken heeft. Vanuit de huidige voorraad kan schuifruimte worden gereserveerd om
ontwikkelingen in de herstructurering te kunnen laten plaatsvinden.
De andere diensten behorend tot de kerntaken van OML zoals omschreven in paragraaf 2.3.2
worden in dit marketingplan vooralsnog niet verder uitgewerkt. In de loop van het jaar 2014
woren ook de overige kerntaken in het marketing verder uitgewerkt.
De interne analyse en externe analyse uit de hoofdstukken 2 en 3 worden nu uitgewerkt voor
het product bedrijventerrein in een analyse van sterke en zwakke punten en kansen en
bedreigingen voor OML.
De conclusies uit de analyse zijn mede input voor hoofdstuk 5 strategische opgave en
marktbenadering voor het product bedrijventerrein.
4.1 Interne analyse
Sterkten:
1. OML is een platte functionele organisatie waardoor snel en daadkrachtig kan worden
gereageerd op marktvragen;
2. OML heeft een sterk takenpakket, het product bedrijventerrein wordt ondersteund
door de kerntaak dienstverlening en advies waardoor de klant uitstekend kan worden
gefaciliteerd;
3. OML heeft een gedifferentieerd aanbod van bedrijventerreinen en een grote voorraad
bedrijfskavels om de markt te faciliteren;
Zwakten:
1. Het marketigbeleid van OML is niet uitgewerkt in een marketingplan en een
marketingstrategie voor haar onderneming;
2. De acquisitie en bedrijfsbezoeken zijn vooralsnog niet frequent genoeg uitgevoerd
waardoor de marktkennis dient te worden vergroot;
3. OML is mede financieel afhankelijk van de verkopen van bedrijfskavels voor de
continuïteit van de onderneming;
4. OML heeft binnen de huidige voorraad bedrijfskavels een “mismatch” op basis van de
historische vraag uit de markt en de huidige marktvraag naar kleine bedrijfskavels tot
2.500 m2 ten opzichte van het beschikbare aanbod.
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4.2 Externe analyse
Kansen:
1. De kracht van het huidige netwerk binnen OML met acquisitie en bedrijfsbezoeken
meer benutten en daarnaast het vergroten en aanboren van nieuwe netwerken o.a.
binnen het netwerk van Keyport 2020.
2. De herstructurering van bedrijventerreinen en het verschaffen van noodzakelijke
schuifruimte voor bedrijfsverplaatsingen;
3. De vraag naar logistieke kavels vanaf ca. 3 hectare en groter en de vraag vanuit de
lokale markt naar kleine kavels tot 2.000 m2;
4. De reactivering van de haven Zevenellen biedt kansen voor de herontwikkeling van
het gehele bedrijventerrein;
Bedreigingen:
1. Sterke concurrentie tussen de regio’s en in de regio Midden-Limburg
2. Groot aanbod van bedrijfskavels in de huidige bedrijventerreinenmarkt
3. Wijzigingen in ruimtegebruik t.g.v. modernisering van de economie en het nieuwe
werken
4. Terughoudendheid van financiële instellingen t.b.v. het financieren van
vastgoedontwikkelingen
Conclusie
Uit de Swot-analyse blijkt dat OML vanuit haar structuur van een platte functionele
organisatie, snel en daadkrachtig met haar sterke takenpakket op marktvragen kan reageren.
OML heeft een gedifferentieerd aanbod van bedrijventerreinen en voor de komende jaren een
grote voorraad bedrijfskavels direct beschikbaar om de markt te faciliteren.
OML voert momenteel wel een marketingbeleid maar heeft dit nog niet uitgewerkt in een
marketingplan en marketingstrategie voor haar onderneming. De acquisitie en
bedrijfsbezoeken zijn de afgelopen jaren niet frequent genoeg uitgevoerd waardoor de
marktkennis de komende jaren dient te worden vergroot. Dit terwijl OML financieel
afhankelijk is van de verkopen van bedrijfskavels voor de continuïteit van de onderneming.
Vanuit de huidige voorraad bedrijfskavels is op basis van de historische vraag uit de markt
een mismatch aanwezig voor de marktvraag naar kleine bedrijfskavels tot 2500 m2 en het
beschikbare aanbod.
De kracht van het huidige netwerk en het aanboren van nieuwe netwerken onder andere
binnen het netwerk van Keyport 2020 biedt OML kansen om de verkoop van bedrijfskavels te
bevorderen. De vergaarde marktinformatie moet de mismatch tussen de huidige marktvraag
en de voorraad bedrijfskavels oplossen en de marktvraag voor de toekomst verder invullen.
De marktvraag is input voor nieuwe ontwikkelingen of voor herverkavelingen van bestaande
planvorming. Vanuit de herstructurering van bedrijventerreinen ontstaan kansen om de
benodigde schuifruimte voor bedrijfsverplaatsingen mogelijk te maken binnen de huidige
voorraad bedrijventerreinen. De huidige vraag naar logistieke bedrijfskavels en de vraag naar
kleine kavels vanuit de lokale markt biedt op dit moment verkoopkansen voor OML.
De reactivering van de haven op het bedrijventerrein Zevenellen biedt kansen voor de
algehele herontwikkeling van het bedrijventerrein.
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Momenteel heerst een sterke concurrentie tussen de regio’s onderling en binnen de regio
Midden-Limburg. Trends zijn waarneembaar van inkrimping van de ruimtevraag van het
bedrijfsleven ten gevolge van het nieuwe werken en de modernisering van de economie. Op
de huidige bedrijventerreinen is veel leegstand aanwezig is, welke vanuit de huidige markt
opnieuw dient te worden ingevuld. Binnen de huidige voorraad van bedrijventerreinen is
landelijk gezien een groot aanbod van bedrijfskavels aanwezig. Daarnaast zijn financiële
instellingen terughoudend ten behoeve van het financieren van vastgoedontwikkelingen.
Bovenstaande ontwikkelingen vormen een bedreiging voor de verkoop van bedrijfskavels
anno 2014.
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5: STRATEGISCHE OPGAVE EN MARKTBENADERING
In hoofdstuk 6 van het ondernemingsplan OML 2014-2017 is de strategische opgave voor het
product bedrijventerrein nader uitgewerkt. In dit hoofdstuk wordt de strategische opgave kort
herhaald en wordt vanuit de conclusies uit de SWOT matrix gekozen op welke wijze OML
met het product bedrijventerrein de huidige bedrijfsmatige vastgoedmarkt gaat benaderen.
5.1 Strategische Opgave Ondernemingsplan 2014-2017
OML ontwikkelt bedrijventerreinen om gericht vragen van marktpartijen naar bedrijfsmatig
vastgoed te kunnen bedienen met als uitgangspunt om de juiste voorraad naar omvang,
segmentering en kwaliteit op het juiste moment beschikbaar te hebben.
Rondom het huisvestingsproces bij de verkoop van een bedrijfskavel verricht OML op
verzoek van marktpartijen dienstverlening, waarbij deze is gericht op faciliteren en ontzorgen.
Op basis van het ondernemingsplan OML 2014-2017 is de strategische opgave ten aanzien
van het aanbod van bedrijventerreinen de komende 4 jaren:
1. De komende 4 jaren geen toevoeging aan terstond uitgeefbare voorraad;
2. Bedrijventerrein Zevenellen inzetten ter ondersteuning van agri-business (bio-based
economy), ruimte voor mogelijke bedrijfsverplaatsingen ter ondersteuning van leisure
& retail en logistiek;
3. Reservering van grote kavels (3 hectare en groter) voor logistiek (DC)
4. Juiste omvang en kwaliteit van kavels ter facilitering MKB
5. Geen aparte reservering voor herstructurering, binnen de huidige geplande voorraad
wordt 41 hectare functioneel bedrijventerrein toegevoegd door herstructurering
6. Regionale afstemming segmentering en aanbod bedrijfskavels.
De strategische opgave uit het ondernemingsplan ten aanzien van het aanbod van
bedrijventerreinen is uitgangspunt bij de uitwerking van de segmentering van de
bedrijventerreinen, de markt en de marketingdoelstellingen.
5.2 Marktbenadering
Op basis van de strategische opgave is de conclusie dat de komende vier jaren geen nieuwe
bedrijventerreinen worden ontwikkeld. Uitgaande van de huidige voorraad bedrijventerrein
van OML zijnde 48 hectare, dan is deze voor de komende acht jaren toereikend om aan de
gemiddelde vraag van 6 hectare op basis van de voorraad uit de markt te kunnen voldoen.
De huidige grote voorraad bedrijventerrein wordt de komende jaren op basis van onderhavig
marketingplan actief in de markt aangeboden. Een vereiste voor de actieve marktbenadering is
weten wat er speelt in de bedrijfsmatige vastgoedmarkt in de regio Midden-Limburg.
Het voeren van gerichte acquisitie ter verkoop van de bedrijfskavels en de proactieve
bedrijfsbezoeken zijn noodzakelijk voor het vergaren van marktkennis en nieuwe
ontwikkelingen in de bedrijfssectoren. Ook de analyse van marktgegevens uit het verleden
verschaft inzicht in de marktontwikkelingen tot heden. De vergaarde kennis en informatie uit
de markt wordt vervolgens binnen de organisatie opgeslagen en verwerkt. Deze gegevens zijn
input voor toekomstige marketing en ontwikkeling en herstructurering van bedrijventerreinen.
De marktkennis en ontwikkelingen leiden mogelijk tot een heroriëntering van bestaande kavel
oppervlakten en inrichting van bedrijventerreinen voor nu of in de toekomst.
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6: SEGMENTERING BEDRIJVENTERREINEN EN DE MARKT
In dit hoofdstuk worden de bedrijventerreinen van OML ingedeeld in segmenten.
Vanuit de segmentering van de bedrijventerreinen worden aan de bedrijventerreinen
doelgroepen toegekend. In hoofdstuk 9 wordt specifiek voor iedere doelgroep uitgewerkt op
welke wijze de doelgroep vanuit marketing en sales wordt benaderd.
6.1 Segmentering Bedrijventerreinen OML
OML heeft acht bedrijventerreinen medio 2014 direct uitgeefbaar. De bedrijventerreinen
behoren tot de segmenten modern gemengd, kantoor, transport en logistiek, biobased / energie
transitiepark en zware industrie. Bij de onderstaande indeling is rekening gehouden met het
feit dat bedrijventerreinen tot meerdere segmenten kunnen behoren afhankelijk van onder
andere de bestemming van de gronden of de specifieke kaveloppervlakte.
Segmentering Bedrijventerreinen OML
Bedrijventerrein
Roerstreek Zuid
Oosttangent Fase 1
Merum Kantoorlocatie
Businesspark De Hanzefase 1
Boven de Wolfskuil
De Grinderij
Windmolenbos
Businesspark Midden-Limburg

Segment
Modern Gemend / Logistiek, Transport en Distributie
Modern Gemend / Logistiek, Transport en Distributie
Modern Gemengd / Kantoor
Modern Gemengd
Modern Gemengd / Kantoor
Modern Gemengd / Logistiek, Transport en Distributie
Modern Gemengd
Modern Gemend / Logistiek, Transport en Distributie

Herstructurering
Zevenellen
Chemson Locatie

Segment
Biobased / Energietransitiepark/ Logistiek, Transport en Distributie
Zware Industrie / Modern Gemend

(Bron: bestemmingsplannen en verkavelingstekeningen bedrijventerreinen OML, 2008-2013)
6.2 Marktsegmentering
In deze paragraaf wordt op basis van de segmentering van de bedrijventerreinen, een analyse
gemaakt van het segment in de markt en worden hieraan doelgroepen toegekend. Door OML
wordt binnen de segmenten aangehaakt bij de speerpunt sectoren agribusiness, leisure &
retail, logistiek en maakindustrie van Keyport 2020.
De segmenten Biobased, Energie Transitiepark en logistiek, transport en distributie gelden
voor het bedrijventerrein Zevenellen. Het bedrijventerrein is momenteel niet bouwrijp. In dit
marketingplan wordt wel aandacht besteedt aan de marketing en acquisitie activiteiten om het
bedrijventerrein onder de aandacht te brengen van het bedrijfsleven en het bedrijventerrein te
gaan ontwikkelen op basis van de marktbehoefte(n).
6.2.1 Modern gemengd
De bedrijfskavels op de bedrijventerreinen in het segment modern gemengd zijn bestemd voor
kleinschalige en middelgrote bedrijven alsook grootschalige productiebedrijven behorend tot
de bedrijfssectoren industrie en productie, handel en reparatie en diensten. Vanuit OML ligt
de focus op het regionale MKB bedrijfsleven voor de gemengde bedrijventerreinen.
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Definitie MKB
Cate gorie onde rne ming

Werkne me rs Jaaromze t

of balanstotaal

middelgroot
klein
micro

< 250
< 50
< 10

≤ € 43 mln.
≤ € 10 mln.
≤ € 2 mln

≤ € 50 mln.
≤ € 10 mln
≤ € 2 mln

Verkoop historie MKB
Uit de verkoopgegevens van OML blijkt dat in de periode 2008-2013 in totaal 25
bedrijfskavels zijn verkocht aan het bedrijfsleven onderdeel uitmakend van het MKB (bijlage
tabel 9). Ten gevolgen van de economische crisis waardoor winsten onder druk staan en
bedrijven failliet gaan of sterk inkrimpen, blijven de verkopen achter. OML wil graag de
marktkennis vanuit het MKB bedrijfsleven vergroten om oorzaken te kunnen achterhalen van
de geringe marktvraag de afgelopen jaren. Met het uitvoeren van bedrijfsbezoeken en gerichte
acquisitie is OML voornemens om de behoefte vraag vanuit het bedrijfsleven in kaart te
brengen en de geringe marktvraag te onderzoeken.
Het grootste aantal bedrijfskavels aan MKB bedrijven zijn verkocht in de periode 2008-2013
op bedrijventerrein Windmolenbos (9 bedrijfskavels) en Roerstreek-Zuid (8 bedrijfskavels)
(bijlage tabel 10). Uit de historische verkoopgegevens en de huidige marktvraag blijkt dat
vanuit het MKB bedrijfsleven de grootste vraag uitgaat naar bedrijfskavels met een
oppervlakte tussen de 1.000 en 2.500 m2. Deze marktvraag sluit niet aan bij de huidige
voorraad, waarbij slechts 7 bedrijfskavels in de voorraad aanwezig zijn met een oppervlakte
tussen de 1.000 en 2.500 m2.
In de huidige voorraad zijn de bedrijfskavels met een oppervlakte tussen 2.500 en 5.000 m2
oververtegenwoordigd (34 bedrijfskavels). Op basis van bedrijfsbezoeken en acquisitie en
door middel van het visualiseren van kleinere kavels op de bedrijventerreinen kan de
marktvraag worden getoetst. De bedrijfskavels met een oppervlakte tussen de 2.500 m2 en
5.000 m2 kunnen worden gesplitst. Bij het splitsen van bedrijfskavels behoeft de courantheid
van de resterende bedrijfskavel(s) aandacht. Aangrenzende bedrijfskavels mogen door het
splitsen niet incourant en daarmee onverkoopbaar worden.
Doelgroepen:
- Bedrijven uit Midden-Limburg;
- Kleine groeiende bedrijven, die toe zijn aan een (externe) locatie op een
bedrijventerrein;
- Bedrijven die ruimtelijke knelpunten ervaren op hun huidige locatie;
- Bedrijven, die willen of moeten verplaatsen vanwege bedrijfseconomische redenen
(fusies, overnames, inkrimping, e.d.);
- Bedrijven of instellingen die ontbrekende schakels invullen voor bestaande
bedrijfsleven;
- Bedrijven behorend tot de Keyport 2020 sectoren: agribusiness, leisure & retail,
logistiek en maakindustrie;
- Nationale of internationale bedrijven
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6.2.2 Kantoor
Het segment kantoor bestaat uit kleinschalige, middelgrote en grootschalige bedrijven
behorend tot de sectoren zakelijke dienstverlening, industrie en handel. De kantorenmarkt van
Roermond en in de gehele regio Midden-Limburg kent momenteel veel leegstand. Veel van
deze kantoorruimte is verouderd waardoor een mismatch is ontstaan tussen vraag en huidig
aanbod. Door de afnemende beroepsbevolking en het nieuwe werken is de verwachting dat in
de toekomst nog minder kantoorruimte wordt gebruikt. Alvorens nieuwe kantoren te gaan
bouwen is het verstandig om eerst naar de bestaande voorraad te kijken of hier opnieuw
invulling aan kan worden gegeven of dat deze kan worden herontwikkeld.
OML zal in overleg met de aandeelhoudende gemeenten acquisitie voeren voor haar
bedrijventerreinen met kantoorbestemming, op deze wijze kan sturend op marktvragen
worden ingezet naar reeds bestaand vastgoed of nieuwbouwlocaties.
Vanaf 2008 zijn jaarlijks tot en met 2010 bedrijfskavels uitgegeven met een
kantoorbestemming, daarna heeft geen uitgifte meer plaatsgevonden.
De uitgegeven bedrijfskavels hadden een oppervlakte tussen de 1.000 en 2.500 m2 (2x) en
tussen de 5.000 en 10.000 (2x). Gelet op de historische en huidige marktvraag kan
geconcludeerd worden dat de huidige voorraad bedrijfskavels met kantoorbestemming
voldoet om aan de toekomstige marktvraag te voldoen.
Doelgroepen:
- Bedrijven uit de regio Midden-Limburg
- Bedrijven uit de provincie Limburg of Brabant
- Bedrijven, die willen of moeten verplaatsen vanwege bedrijfseconomische redenen
(fusies, overnames, inkrimping, e.d.);
- Bedrijven of instellingen die ontbrekende schakels invullen voor bestaande
bedrijfsleven;
- Nationale of internationale bedrijven
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6.2.3 Logistiek, transport en distributie (DC)
De bedrijfskavels op de bedrijventerreinen in het segment logistiek, transport- en distributie
zijn bedoeld voor grootschalige transport-, distributie- en groothandelsbedrijven, logistieke
dienstverleners en grootschalige productie met veel vervoersbewegingen (aan-/afvoer).
De logistieke sector vertoont de komende jaren naar verwachting veel groei en
vestigingsdynamiek. Achterliggende factoren zijn onder meer de verdergaande
internationalisering, de groei van ecommerce en de groei van Rotterdam. Binnen Nederland
blijft de as Rotterdam-Venlo van groot belang voor de logistiek, mede door de ligging nabij
afzetmarkten en de reeds aanwezige kennis en infrastructuur. Wel liggen er marktkansen in
diverse logistieke niches. Op basis van concurrentiekracht en marktbewegingen liggen er
behoorlijke acquisitiekansen voor distributiecentra op het gebied van retail/food en
Ecommerce. Daarnaast bieden Medtech (medische technologie) en 3PL / LSP’s (Third Party
Logistics / Logistics Service Provider) ook mogelijkheden.
ArcusPlus heeft voor Keyport 2020 de logistieke propositie in kaart gebracht voor de regio
Midden-Limburg. In de onderstaande tabel is de logistieke DNA weergegeven.
Logistiek DNA
Weginfrastructuur

Binnenvaart

Spoor
ICT
Luchthaven
Bovenregionaal

Modaliteiten
Snelweg: A2/A73 & N-273, geplande
opwaardering N-280 (A2-Roermond) & N-275
Congestie = beperkt (Weert-Eindhoven), geen
vermelding file top 50
Containerhaven Weert-Cranendonck is in
ontwikkeling (locatie Nyrstar)
Haven Zevenellen (focus op biobased)
Geen spoorterminal, wel spoorontsluiting
mogelijk bij nieuwe terminal (Nyrstar)
Plan breedband Keyport 2020
Kempen Airport (zakelijk) & intercontinentale
luchthaven Düsseldorf op korte afstand
Faciliteiten Born, Venlo & Eindhoven (terminals)
en luchthavens Koln-Bonn, MAA en Luik cargo)

(Bron: Keyport Logistiek Propositie, ArcusPlus, juli 2013)
Voor de logistieke sector zijn voor de regio Midden-Limburg de unique selling points (USP):
- Keyport maakt deel uit van de belangrijkste logistieke as in Nederland
(Rotterdam-Brabant-Limburg)
- Keyport ligt strategisch in landsdeel Zuidoost-Nederland en nabij groot
afzetgebied in België, Duitsland en Frankrijk
- Keyport kent weinig congestie, een goede autobereikbaarheid en ligt op
korte afstand van belangrijke logistieke hotspots met uitstekende
trimodale faciliteiten (Born, Venlo) en specifiek onderwijs/kennis
- Keyport beschikt over goed ontsloten logistieke locaties met veel ruimte,
ruime voorschriften en een hoog servicelevel
- Keyport beschikt over voldoende arbeidspotentieel (in het bijzonder
Roermond, Weert) maar ook vanuit omliggende regio’s
- Keyport is door haar kenmerken en track-record in het bijzonder
aantrekkelijk voor logistiek die zich richt op retail en E-commerce
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(Bron: Keyport Logistiek Propositie, ArcusPlus, juli 2013)
De kennis en expertise binnen de al aanwezige logistieke sector maken Midden-Limburg een
ideale vestigingslocatie voor alle logistieke en hieraan verbonden activiteiten met
toegevoegde waarde.
Met de aanleg van de A73 zuid richting de A2 nabij Sint Joost heeft de regio MiddenLimburg ook een logistiek knooppunt gekregen welke zich uitstekend leent voor logistieke
ontwikkeling en transport en distributie. Vanaf dit logistieke knooppunt staat de regio
Midden-Limburg in directe verbinding met de nabij gelegen nummer één logistieke hotspot
van Nederland, de regio Venlo - Venray (Noord-Limburg). Bedrijven uit de retailsector
(onderdeel van de speerpuntsector leisure & retail) kunnen worden gehuisvest op de
bedrijventerreinen bestemd voor logistiek en distributie. Met name wordt gedacht aan ecommerce bedrijven welke distributieruimte willen ontwikkelen binnen Midden-Limburg.
In het segment logistiek zijn binnen de huidige voorraad bedrijfskavels van OML op
businesspark Midden-Limburg 3 bedrijfskavels gereed voor uitgifte groter dan 3 hectare en op
bedrijventerrein de Grinderij 1 bedrijfskavel met een oppervlakte van 3 hectare.
Op bedrijventerrein Zevenellen komen afhankelijk van de invulling van het bedrijventerrein
mogelijk ook nog bedrijfskavels beschikbaar ten behoeve van het segment logistiek.
Doelgroepen:
- Transportbedrijven regionaal, nationaal, internationaal
- Verladers (DHL, UPS)
- Logistieke vastgoedontwikkelaars (Prologis, WDP)
- Retail/Voedings en genotsmiddelen (VGM), doelgroepen o.a.:
 supermarkten: AH, Detailresult, Coop, C1000, Jumbo, Delhaize, Carrefour
 overig consumentenretail: Action, DA, Xenos, Etos, HEMA, Blokker
 producenten VGM: Heineken, FrieslandCampina,Unilever, Nestle, Hero,
Pepsico
- E-commerce bedrijven, doelgroepen:
 Web-only or e-tailers: Amazon, BOL, Wehkamp, Otto
 Retailers of bricks & clicks: Tesco, H&M, Zara, Albert
 Producers or manufacturers: Dell, Apple, Nike
- Onderzoeksbureaus specifiek voor grootschalige logistieke dienstverlening
- Brancheorganisaties (TLN, EVO)
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6.2.4 Biobased en Energietransitie(park)
Bedrijventerrein Zevenellen kan worden ingevuld met bedrijven behorend tot de segmenten
biobased en energietransitie, hetgeen aansluit bij de keyport 2020 speerpuntsectoren
agribusiness en maakindustrie.
De biobased economy is een economie waarin gewassen en reststromen uit de landbouw en
voedingsmiddelenindustrie de biomassa (groene grondstoffen) door middel van bewerking en
verwerking kunnen worden ingezet voor toepassingen zoals materialen, chemicaliën,
transportbrandstoffen en energie (elektriciteit en warmte).
Voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein is OML op zoek naar bedrijven die actief zijn
binnen deze segmenten. OML heeft aan een Driven By Values (DBV) opdracht verstrekt ter
uitwerking van een globaal inrichtingsplan en om contacten te leggen met potentiële bedrijven
welke geïnteresseerd zijn om te investeren in bedrijventerrein Zevenellen. Het uiteindelijk
doel is dat met minimaal twee bedrijven een letter of intent (LOI) wordt getekend waarmee de
ontwikkeling van bedrijventerrein Zevenellen kan worden opgestart.
6.2.5 Zware Industrie
Het segment zware industrie vereist ruime bedrijfskavels met een bedrijfsbestemming met
milieucategorie 5. De behoeftevraag naar bedrijfskavels in het segment zware industrie is
specifiek en vereist maatwerk. De enige bedrijfskavel met milieucategorie 5 van OML wordt
ingezet binnen de herstructurering van bedrijventerrein Roerstreek-Noord.
De verdere behoeftevraag van bedrijven naar bedrijfskavels voor de zware industrie dient te
worden onderzocht. Op het terrein van de Solvay Chemie liggen momenteel nog gronden met
de bedrijfsbestemming en milieucategorie 5. Deze gronden kunnen in de toekomst eventueel
worden herontwikkeld waarbij opnieuw bouw- en woonrijp worden gemaakt voor de markt.
6.2.6 Keyport
Bedrijven uit de Keyport 2020 speerpuntsectoren maakindustrie, agribusiness, logistiek,
leisure en retail alsook bedrijven gerelateerd aan deze speerpuntsectoren, kunnen worden
gehuisvest op de bedrijventerreinen van OML. In de regio Midden-Limburg zijn bedrijven uit
deze speerpuntsectoren bovengemiddeld aanwezig. De speerpuntsectoren zijn van wezenlijk
belang voor de regionale economie en hebben beiden raakvlakken en zijn aanjager voor
ontwikkelingen en innovaties in andere sectoren. OML richt zich binnen de promotie en
acquisitie op de bedrijven behorend tot de speerpuntsectoren van Keyport 2020.
In de volgende hoofdstukken worden de marketingdoelstellingen, marketingstrategie en
marketinginstrumenten uitgewerkt, waarna in hoofdstuk 9 per bedrijventerrein de marketing
en sales activiteiten voor de bedrijventerreinen worden omschreven en vervolgens in
hoofdstuk 10 worden vertaald naar een marketing en sales activiteitenplan.
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7: MARKETINGDOELSTELLINGEN OML
In dit hoofdstuk worden de marketingdoelstellingen van OML bepaald.
Input voor de marketingdoelstellingen zijn de strategische opgaven ten aanzien van het
aanbod van bedrijventerreinen uit het ondernemingsplan en de voorafgaande hoofdstukken uit
dit marketingplan.
De marketingdoelstellingen worden onderstaand weergegeven en nader verklaard.
Marketingdoelstelling 1:
De jaarlijkse gemiddelde uitgifte van 5 hectare bedrijfskavels op de bedrijventerreinen van OML in
de regio Midden-Limburg. De marketingactiviteiten om deze marketingdoelstelling te realiseren
worden weergegeven in hoofdstuk 9 van dit marketingplan.

In de regio Midden/Limburg wordt jaarlijks gemiddeld 15,3 hectare bedrijventerrein
uitgegeven. Op basis van de huidige voorraad bedrijventerrein heeft OML een marktaandeel
van 40% (109.7 hectare bedrijventerrein terstond uitgeefbaar) in de regio Midden-Limburg
(273.9 hectare bedrijventerrein terstond uitgeefbaar). Hetgeen resulteert in een gemiddelde
jaarlijkse uitgifte van 6 hectare. Op basis van de verkopen gedurende de periode 2003-2012
heeft OML een marktaandeel van 27% in de verkoop van bedrijfskavels in de regio MiddenLimburg. Hetgeen resulteert in een gemiddelde jaarlijkse uitgifte van 4 hectare.
Als marketingdoelstelling is gekozen om op basis van deze gemiddelden, de jaarlijkse
gemiddelde uitgifte van bedrijfskavels van OML in de regio Midden-Limburg vast te stellen
op 5 hectare. De marketingdoelstelling is vervolgens vertaald in een verkoopplanning voor
alle bedrijventerreinen. De verkoopplanning is opgesteld voor de jaren 2014 tot en met 2026.
In de planning is de uitgifte van de terstond uitgeefbare bedrijfskavels ingepland tot en met
2023. Vanaf 2022 wordt de momenteel niet terstond uitgeefbare voorraad bouw- en woonrijp
ontwikkeld, waarbij vanaf 2023 de uitgifte van deze nieuwe voorraad bedrijfskavels is
ingepland tot en met 2026.
In tabel 12 in de bijlage is de jaarlijkse verkoopplanning voor de periode 2014-2026 voor de
bedrijventerreinen weergegeven. Bij de jaarlijkse verkoopdoelstelling is rekening gehouden
met de gemiddelde jaarlijkse uitgifte van 5 hectare reguliere bedrijfskavels, de uitgifte van de
bedrijfskavels met hun specifieke oppervlakte binnen het segment logistiek en de verwachte
groei over een periode van 3-5 jaren van de huidige economie.
Marketingdoelstelling 2:
Het vergroten van de naamsbekendheid van OML, de regio Midden-Limburg en de
bedrijventerreinen met 15% in de periode 2014-2017.

Jaarlijks wordt op basis van een evaluatie beoordeeld of behoefte is om extra
marketingactiviteiten in te zetten ter vergroting van de naamsbekendheid.
Marketingdoelstelling 3:
Het vergroten van de marktkennis van OML door het jaarlijks uitvoeren van 32 acquisitie en
bedrijfsbezoeken in de periode 2014-2017.

De resultaten van de acquisitie en bedrijfsbezoeken worden vervolgens vastgelegd en
geborgen in de organisatie. Een continu proces waarbij deze gegevens input zijn voor de
marketing, ontwikkeling en herstructurering van de bedrijventerreinen.
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In het volgende hoofdstuk wordt de marketingstrategie van OML omschreven en wordt met
behulp van de marketingmix hieraan invulling gegeven.
In hoofdstuk 10 wordt in het marketing en sales activiteitenplan nader omschreven met welke
activiteiten en werkzaamheden de marketingdoelstellingen worden bereikt.

28

8 MARKETINGSTRATEGIE EN MARKETINGMIX
In het vorige hoofdstuk zijn de marketingdoelstellingen van OML bepaald.
Om de marketingdoelstellingen te realiseren wordt in dit hoofdstuk de marketingstrategie en
de hiervoor vereiste marketinginstrumenten (marketingmix) omschreven.
De marketinginstrumenten worden ook wel de 5 P's genoemd, dit zijn de prijs, product,
promotie, plaats en personeel. In het volgende hoofdstuk wordt voor de doelgroepen per
segment de marketing en sales activiteiten uitgewerkt.
8.1 Marketingstrategie
De bedrijfskavels op de bedrijventerreinen van OML behoren tot de segmenten: modern
gemengd, kantoren, logistiek, transport en distributie en daarnaast worden voor het
bedrijventerrein Zevenellen bedrijven gezocht behorend tot de segmenten biobased economy
en energietransitie en logistiek, transport en distributie.
De marketingstrategie van OML op basis van de marketingdoelstellingen is een actieve
marktbenadering van de doelgroepen ter vergroting van de naamsbekendheid, marktkennis en
de verkopen van bedrijfskavels. De directe doelgroepen (bedrijven) en de indirecte
doelgroepen (o.a. overheid, marktpartijen, bedrijfsmakelaars) worden binnen de marketing en
sales activiteiten benaderd.
8.2 Marketingmix
Op basis van de marketingmix wordt een aanzet gegeven voor de marketing en sales
activiteiten voor de bedrijventerreinen en OML.
8.2.1 Prijs
De prijsstelling van de bedrijfskavels op de bedrijventerreinen wordt jaarlijks marktconform
vastgesteld. Bij de verkoop van een bedrijfskavel wordt maatwerk verleend en de bepaling
van verkoopprijzen is per bedrijventerrein afhankelijk van bestemming, locatiefactoren en
verkoopstatus. Binnen de huidige markt heerst grote concurrentie tussen regio's en gemeenten
ter huisvesting van bedrijven.
OML tracht de segmentering en uitgifte van bedrijfskavels tussen en met de gemeenten in de
regio Midden-Limburg onderling af te stemmen. Op deze wijze dient te worden voorkomen
dat er onderlinge concurrentie ontstaat.
8.2.2 Product
De verschillende bedrijventerreinen behorend tot de in hoofdstuk 6 genoemde segmenten
vormen ieder per segment een apart product met haar kwaliteiten op het gebied van
bestemming, kaveloppervlakte en ligging en ontsluiting. De doelgroepen voor de
bedrijventerreinen vereisen een specifieke klantgerichte begeleiding en een goede visuele
presentatie van het product, waarbij de kernkwaliteiten overzichtelijk worden gepresenteerd.
Een meerwaarde voor het product is het feit dat OML met haar dienstverlening bedrijven kan
ondersteunen en faciliteren bij o.a. vergunningaanvragen of planologische procedures.
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De veranderende marktontwikkelingen en de huidige trends vereisen creativiteit binnen de
bedrijventerreinontwikkeling. De specifieke marktvraag en initiatieven van ondernemers zijn
leidend. Er is momenteel behoefte aan flexibiliteit en maatwerk met behoud van aandacht
voor de gewenste kwaliteit. Door de snelle marktontwikkelingen is het noodzaak om
bedrijven wel te kunnen faciliteren. De bedrijventerreinen zijn flexibel te verkavelen en de
klant wordt op deze wijze een "custom made" product geleverd.
8.2.3 Promotie
In de promotie van de bedrijfskavels van OML en het vergroten van de naamsbekendheid zijn
voor OML een aantal thema's van belang.
Promotie bedrijfskavels en OML
De bedrijfskavels worden gepromoot via de kanalen:
- Website
- Advertenties en advertorials in regionale en landelijke (vak)bladen
- Promotieborden op de bedrijventerreinen
- Social Media
- Aftersales activiteiten
- Sponsoring regionale activiteiten, evenementen, betaald voetbalclub.
De verkoop van de bedrijfskavels vereist het verschaffen van actuele en duidelijke informatie
via de website van OML. Het is eveneens van belang dat de links naar de website van OML
op de websites van de aandeelhoudende gemeenten prominent aanwezig zijn.
Via de promotie activiteiten is het belangrijk om persoonlijk contact te verkrijgen met de
verantwoordelijke binnen bedrijven en instellingen om de wensen en behoeften van bedrijven
te kunnen inventariseren. Op basis van deze inventarisatie kan met de klant in onderling
overleg een kavelkeuze worden gemaakt.
Het actief en doelgericht benaderen van bedrijven zowel lokaal, regionaal, nationaal en
internationaal
De jaarlijkse gemiddelde verkoop van 5 hectare bedrijfskavels vereist een actieve doelgerichte
acquisitie van bedrijven, en daarnaast het uitvoeren van proactieve bedrijfsbezoeken en het
bezoeken van relevante vakbeurzen en bijeenkomsten. Niet sec alleen het verkopen van de
bedrijfskavels is het doel, ook het vergaren van marktinformatie, marktkennis en nieuwe
ontwikkelingen binnen bedrijfssectoren zijn van wezenlijk belang voor de toekomstige
verkopen en ontwikkelingen van bedrijfskavels op bedrijventerreinen.
De nationale en internationale acquisitie vereist vaak een specifieke actieve benadering van
bedrijven. OML maakt voor de nationale en internationale acquisitie gebruik van logistieke
ontwikkelaars (Prologis, WDP), bedrijfsmakelaars en LIOF, welke goede contacten hebben in
de specifieke bedrijfssectoren en vastgoedmarkten in binnen- en buitenland.
Bij de promotie en naamsbekendheid van OML en de bedrijventerreinen is het van belang dat
ook periodiek contacten worden onderhouden met de LWV, banken, bedrijfsmakelaars,
branche organisaties en bestaande bedrijven uit het MKN netwerk.
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8.2.4 Plaats
De locatie is voor OML een gegeven, OML is actief in de regionale bedrijventerreinenmarkt
van Midden-Limburg. OML voert promotie en acquisitie naar bedrijven van binnen en buiten
de regio Midden-Limburg. Voor een bedrijf is de keuze allereerst voor de regio MiddenLimburg bepalend. Voor de vestiging van het bedrijf op een bedrijventerrein speelt de locatie
en ligging van het bedrijventerrein een voorname rol. Daarnaast dienen de overige kwaliteiten
o.a. kaveloppervlakte, nabijheid van gerelateerde bedrijven, geschikte arbeidsmarkt eveneens
aan te sluiten bij de bedrijfsvoering. De locatie, ligging en aanwezige infrastructuur hebben
een grote invloed op de prijsstelling van de bedrijfskavels en op de vereiste beeldkwaliteit van
de bedrijfspanden op bedrijventerreinen. Binnen de ontwikkeling en marketing en sales
activiteiten van de bedrijventerreinen speelt de locatie een belangrijke rol.
8.3.5 Personeel
Binnen OML worden momenteel door drie personen de marketing en sales activiteiten
uitgevoerd. Dit zijn Tilman Schreurs (directeur), Jeroen Bertjens (sales consultant) en Lianne
Janssen (salesmedewerker). De heer Tilman Schreurs richt zijn acquisitie specifiek op
nationale en internationale bedrijven. De heer Bertjens en mevrouw Lianne Janssen richten
zich op het regionale bedrijfsleven, veelal MKB bedrijven. De activiteiten van de heer
Bertjens zijn extern gericht op de regionale acquisitie en promotie van de bedrijventerreinen
en OML, de activiteiten van mevrouw Janssen zijn intern gericht en met name backoffice
werkzaamheden.
Het salesteam heeft nauwe contacten met de consultant projecten. Met name de
verkoopinformatie en marktkennis wordt met de consultant projecten gedeeld om vakkundig
te kunnen inspelen op de wensen van de huidige en toekomstige klanten.
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9: MARKETINGACTIVITEITEN BEDRIJVENTERREINEN OML
In hoofdstuk 6 is de segmentering van de bedrijventerreinen van OML uitgewerkt en zijn de
segmenten voor Midden-Limburg kort beschreven. In hoofdstuk 9 gaan we op basis van de
marketingdoelstellingen, marketingstrategie en marketinginstrumenten bepalen op welke
wijze de bedrijventerreinen in de markt worden aangeboden.
Hiervoor worden aan de bedrijventerrein doelgroepen van bedrijven toegekend en hieraan
gerelateerd worden de marketing en sales activiteiten bepaald.
In een matrix op de volgende pagina wordt een overzicht gegeven van de bedrijventerreinen,
doelgroepen en de bijbehorende marketing en sales activiteiten.
De marketing en sales activiteiten worden in hoofdstuk 10 vertaald in een marketing en sales
plan met hieraan gekoppeld de benodigde urencapaciteit, financieel budget en planning.
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Segment Bedrijventerrein
Modern gemengd
Roerstreek Zuid
Oosttangent fase 1
Businesspark de Hanze
Boven de Wolfskuil
De Grinderij
Windmolenbos
Zevenellen

Marketingactiviteiten en Acquisitie in de periode 2014-2017
Doelgroepen

-

Kantoren
Boven de Wolfskuil
Kantorenlocatie Merum

Bedrijven uit de regio Midden-Limburg
Kleine groeiende bedrijven, die toe zijn aan een (externe)
locatie op een bedrijventerrein;
Bedrijven die ruimtelijke knelpunten ervaren op hun
huidige locatie;
Bedrijven, die willen of moeten verplaatsen vanwege
bedrijfseconomische redenen (fusies, overnames,
inkrimping, e.d.);
Bedrijven of instellingen die ontbrekende schakels
invullen voor bestaande bedrijfsleven;
Bedrijven behorend tot de Keyport 2020 sectoren:
agribusiness, leisure & retail, logistiek en maakindustrie;
Nationale of internationale b.edrijven

Doelgroepen
- Bedrijven uit de regio Midden-Limburg
- Bedrijven uit de provincie Limburg of Brabant
- Bedrijven, die willen of moeten verplaatsen vanwege
-

bedrijfseconomische redenen (fusies, overnames,
inkrimping, e.d.);
Bedrijven of instellingen die ontbrekende schakels

Prijs/Product/Promotie/Plaats/Personeel
- Adverteren in lokaal / regionaal week- of
maandblad
Adverteren in kamer van koophandel krant /
magazine
- Bedrijfsbezoeken via bestaande contacten,
netwerken of koude acquisitie
- Presentatie bedrijvenverenigingen
- Contacten onderhouden met ambtenaren op gebied
van openbare ruimte, milieu en vergunningen en
handhaving, signalering bedrijven met knelpunten
- Terugkoppeling schouwen bedrijventerreinen,
signalering bedrijven met knelpunten
- Acquisitie van snel groeiende bedrijven op basis
van database KvK en/of Etil
- Visualiseren kleinere verkaveling op website OML
voor bedrijventerreinen
- Promotiefilms bedrijventerrein website OML
- Vastgoedbeurzen, platforms en/of
netwerkbijeenkomsten bezoeken of standhouder
- Lokale bedrijfsleven aanschrijven / enquêteren
- Landelijk adverteren in vakbladen, kranten,
nieuwsbrieven van brancheorganisaties
Marketingactiviteiten en Acquisitie

-

-

Makelaars informeren op lokaal, regionaal en
nationaal niveau
Inspelen op nieuwsbrieven en nieuwsfeiten via Wij
Limburg / Social Media
Acquisitie bedrijven via Keyport 2020 en LIOF
Acquisitie in overleg met gemeente Roermond
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Segment Bedrijventerrein
Logistiek, Transport en
Distributie
Businesspark M-L
De Grinderij
Zevenellen

invullen voor bestaande bedrijfsleven;
Nationale of internationale bedrijven

Doelgroepen

-

Transportbedrijven regionaal, nationaal, internationaal
Logistieke vastgoedontwikkelaars (Goodman, Prologis,
WDP)
- Retail/Voedings en genotsmiddelen (VGM),
doelgroepen:
 supermarkten: AH, Detailresult, Coop, C1000,
Jumbo, Delhaize, Carrefour
 overig consumentenretail: Action, DA, Xenos,
Etos, HEMA, Blokker
 producenten VGM: Heineken,
FrieslandCampina,Unilever, Nestle, Hero,
Pepsico
- E-commerce bedrijven, doelgroepen:
 Web-only or e-tailers: Amazon, BOL,
Wehkamp, Otto
 Retailers of bricks & clicks: Tesco, H&M, Zara,
Albert Heijn
 Producers or manufacturers: Dell, Apple, Nike
- Onderzoeksbureaus specifiek voor grootschalige
logistieke dienstverlening
- Brancheorganisaties (TLN, EVO)
Biobased / Energietransitie Doelgroepen
Zevenellen
- Bedrijven met reststromen of halffabricaten die kunnen
die als input kunnen dienen voor andere bedrijven;
- Technisch of procesmatige innovatieve bedrijven;
- (Duurzame) energiebedrijven en milieutechnoligie
bedrijven

Marketingactiviteiten en Acquisitie

-

Makelaars informeren op lokaal, regionaal,
nationaal en internationaal niveau
Bedrijven actief benaderen, gebruik makend van
netwerken van partners LIOF, Keyport 2020, of via
brancheorganisaties
(internationale) vakbeurzen of bijeenkomsten van
brancheorganisaties bezoeken en hier de logistieke
bedrijventerreinen presenteren
Adverteren of redactioneel artikel publiceren op
specifieke websites en in magazines bijv.
logistiek.nl
De website van Keyport 2020 bij de
speerpuntsector logistiek, de link plaatsen naar de
bedrijventerreinen van OML.

Marketingactiviteiten en Acquisitie

-

Projectbord plaatsen (eventueel in combinatie met
bedrijventerrein Windmolenbos)
Adverteren of redactioneel artikel plaatsen op
specifieke websites en in magazines
Persberichten bij nieuwsfeiten OML publiceren
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-

Algemene marketing
Alle bedrijventerreinen

DSM en Sabic
Overheidsgerelateerde bedrijven
Onderzoeks- en consultancy bureau's specifiek voor
biobased economy of energietransitie
Doelgroep
Alle bedrijven

Marketingactiviteiten en Acquisitie

-

-

-

-

-

Actuele en makkelijk toegankelijke informatie
weergeven op de website OML en het internetadres
prominent weergeven op alle websites van de
aandeelhoudende gemeenten
Website OML weergeven in de talen Engels en
eventueel Duits
Regelmatige contacten onderhouden met partijen
waarmee ondernemers vaak contact hebben:
banken, kamer van koophandel, aannemers,
bedrijfsmakelaars op lokaal en regionaal niveau
Gehuisveste bedrijven op de bedrijventerreinen
weergeven op de website van OML. Op deze wijze
kan clustering van bedrijven of bedrijven die elkaar
versterken ontstaan. Daarnaast willen bedrijven
zich graag profileren met behulp van andere
bedrijven. Dit dient uiteraard met de betreffende
bedrijven te worden afgestemd;
Onderlinge samenwerking tussen OML en
bedrijfscontactfunctionarissen van de
aandeelhoudende gemeenten om te komen tot een
goed op elkaar afgestemd grondprijs en
bedrijventerreinbeleid.
Persberichten bij nieuwsfeiten plaatsen
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10: MARKETING EN SALES ACTIVITEITENPLAN
Op basis van de voorgaande hoofdstukken kan nu een marketing en salesplan worden
opgesteld rekening houdend met de marketingstrategie, marketingdoelstellingen en de
marketingactiviteiten per bedrijventerrein.
De marketing en sales activiteiten worden per segment nader uitgewerkt.
In de bijlage 2 is het marketing en sales activiteitenplan toegevoegd.
De onderstaande onderdelen maken onderdeel uit vanhet marketing en sales activiteitenplan:
1. De marketing en sales activiteiten
2. De verantwoordelijke binnen het salesteam
3. Benodigde urencapaciteit
4. Financiële budget
5. Planning van de werkzaamheden
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11: FEEDBACK EN EVALUATIE
De activiteiten uit het marketing en salesplan hebben als doel de marketingdoelstellingen te
realiseren. In dit laatste hoofdstuk wordt kort omschreven op welke wijze het bereiken van de
marketingdoelstellingen wordt geëvalueerd.
11.1 Evaluatie marketing en sales activiteiten
Per kwartaal worden binnen OML door de verantwoordelijke consultants de
exploitatieplannen van de bedrijventerreinen met de directie van OML besproken en
verantwoord.
Ten behoeve van deze kwartaal rapportage is de input vereist van marketing en sales binnen
OML om de consultants te rapporteren inzake marketing en sales kosten en potentiële klanten
voor de verkoop van bedrijfskavels per bedrijventerrein.
Daarnaast rapporteren per kwartaal de verantwoordelijke voor marketing en sales binnen
OML in het revisieoverleg aan de directie van OML de resultaten van de uitgevoerde
marketing- en sales activiteiten, de gerealiseerde kosten, de toekomstig te verwachten kosten
en een overzicht van potentiële klanten per bedrijventerreinen.
In het revisieoverleg worden de uitgevoerde marketing en sales activiteiten geëvalueerd en
waar nodig bijgestuurd. Tijdens deze revisie kunnen wijzigingen worden aangebracht in het
marketing en sales activiteitenplan.
In de derde kwartaalrapportage wordt op basis van de evaluaties op kwartaalniveau een
nieuw marketing en sales activiteitenplan opgesteld voor de volgende jaargang.
Hierin worden wederom de te realiseren marketing en sales activiteiten gerapporteerd
inclusief benodigde urencapaciteit per verantwoordelijke, de eventuele externe kosten en de
planning van de activiteiten gedurende het jaar.
Door middel van deze werkwijze kan per kwartaal worden bijgestuurd in de marketing en
sales activiteiten en worden ingespeeld op nieuwe trends en ontwikkelingen binnen de markt
voor bedrijfskavels en bedrijfsruimte.
Op deze wijze tracht OML succesvol te blijven binnen de bedrijventerreinen markt van
Midden-Limburg.
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12: BIJLAGEN
Bijlage 1: Tabellen
Overzicht van de tabellen waarnaar vanuit het marketingplan wordt verwezen.
Tabel 1
Tabel 2
Tabel 3
Tabel 4
Tabel 5
Tabel 6
Tabel 7
Tabel 8
Tabel 9
Tabel 10
Tabel 11

Verkoopdoelstellingen bedrijfskavels OML in de periode 2008-2013
Verkoop transacties REO/OML in de periode 1998/2013
Aantal verkopen bedrijfskavels ingedeeld naar oppervlakte per kavel in de periode
2008-2013 (inclusief verkopen aan gemeenten en overmaat van kavels)
Aantal verkopen bedrijfskavels ingedeeld naar segment in de periode 2008-2013
(inclusief verkopen aan gemeenten en overmaat van kavels)
Aantal verkopen bedrijfskavels naar segment en kaveloppervlakte in de periode
2008-2013 (inclusief verkopen aan gemeenten en overmaat van kavels)
Inventarisatie bedrijfskavels OML terstond uitgeefbaar
Marktaandeel OML versus Midden-Limburg
Aantal hectaren bedrijfskavels terstond en niet terstond uitgeefbaar door gemeenten in
Midden-Limburg (exclusief aantal hectaren bedrijfskavels OML)
Verkopen bedrijfskavels aan MKB bedrijven per bedrijventerrein in de periode 20082013
Aantal jaarlijks verkochte bedrijfskavels aan MKB bedrijven per categorie bedrijfskavels
in de periode 2008-2013
Verkoopplanning OML 2014 - 2026
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Tabel 1 Verkoopdoelstellingen bedrijfskavels OML in de periode 2008-2013
OML
Verkoopdoelstellingen in hectare
Gemiddelde verkoopdoelstelling per jaar in hectare

2008 2009 2010 2011 2012 2013
7
4
3,9 12,6 14 11,5
10,6

(Bron: verkoopgegevens OML 2008-2013).
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Tabel 2 Verkoophistorie bedrijfskavels periode 2008-2013
Jaartal
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013

Bedrijventerrein
Merum I
Spickerhoven II
Kantorenlocatie
Kantorenlocatie
Windmolenbos
Roerstreek - Zuid
Roerstreek - Zuid
Roerstreek - Zuid
Kantorenlocatie
Boven de Wolfskuil
Windmolenbos
Roerstreek - Zuid
Roerstreek - Zuid
Merum I
Boven de Wolfskuil
Windmolenbos
Windmolenbos
Windmolenbos
Roerstreek - Zuid
Roerstreek - Zuid
Kantorenlocatie
Kantorenlocatie
Roerstreek - Zuid
Oosttangent
De Schroof
Businesspark de Hanze
Windmolenbos
Windmolenbos
Windmolenbos
Roerstreek - Zuid
Roerstreek - Zuid
Kantorenlocatie
Businesspark de Hanze
Businesspark de Hanze
Businesspark de Hanze
Businesspark de Hanze
Businesspark de Hanze
Businesspark de Hanze
Oosttangent
Windmolenbos
Businesspark M-L
Kantorenlocatie
Roerstreek Zuid
Businesspark M-L
De Grinderij

Segment (Bedrijfssector)
Oppervlakte
Eigendom
Industrie en productie
3.000 m2
Bedrijf
Handel en reparatie
2.255 m2
Bedrijf
Kantoren (kavel terugkoop OML)
2.245 m2
Belegger
Diensten
1.210 m2
Bedrijf
Diensten
2.501 m2
Bedrijf
Diensten
1.390 m2
Bedrijf
Industrie en productie
1.779 m2
Bedrijf
Industrie en productie
591 m2
Bedrijf
Kantoren
1.285 m2
Bedrijf
Kantoren
10.060 m2
Bedrijf
Handel en reparatie
2.463 m2
Bedrijf
Diensten
5.609 m2
Bedrijf
Industrie en productie
1.556 m2
Bedrijf
Overig (*1)
1.344 m2 Ontwikkelaar
Kantoren
4.819 m2 Ontwikkelaar
Handel en reparatie
1.725 m2
Bedrijf
Handel en reparatie
2.000 m2
Bedrijf
Handel en reparatie
2.000 m2
Bedrijf
Bedrijfsverzamelgebouwen
2.658 m2
Belegger
Diensten
4.500 m2
Bedrijf
Handel en reparatie
1.198 m2
Belegger
Handel en reparatie
2.026 m2
Bedrijf
Industrie en productie
3279 m2
Bedrijf
Bedrijfsverzamelgebouwen
4.210 m2 Ontwikkelaar
Overig
1207 m2
Overheid
Industrie en productie
29.300 m2
Belegger
Industrie en productie
763 m2
Bedrijf
Industrie en productie
20.687 m2
Bedrijf
Industrie en productie
1.000 m2
Bedrijf
Industrie en productie (overmaat)
18 m2
Bedrijf
Overig
2.265 m2
Bedrijf
Overig
88 m2 Nutsbedrijf
Industrie en productie (overmaat)
273 m2
Belegger
Bedrijfsverzamelgebouwen
3.319 m2
Belegger
Industrie en productie
918 m2
Belegger
Handel en reparatie
3.054 m2
Bedrijf
Industrie en productie
1.050 m2
Bedrijf
Overig
568 m2
Overheid
Overig
20.996 m2
Overheid
Industrie en productie
2.270 m2
Bedrijf
Overig
10.500 m2
Overheid
Kantoren
2.245 m2
Belegger
Transport en logistiek
37.009 m2
Bedrijf
Transport en logistiek
128.274 m2
Bedrijf
Handel en reparatie
19.869 m2
Bedrijf
333.376 m2
Totaal

(Bron: verkoopgegevens OML 1998-2013).
*1: De categorie overig, betreft verkopen van gronden door OML aan gemeenten.
O.a. het afstoten van buitenplanse gronden of de verkoop van gronden ter realisatie van
infrastructuur (bijvoorbeeld carpoolplaats Merum)
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Conclusie tabel 2:
Het gemiddelde aantal hectare verkochte bedrijfskavels in de periode 2008-2013 (exclusief de
verkochte vierkante meters in het segment overig) bedraagt per jaar: 5 hectare.
Het gemiddelde aantal hectare verkochte bedrijfskavels in de periode 2008-2013 (inclusief de
verkochte vierkante meters in het segment overig) bedraagt per jaar: 5,5 hectare.
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Tabel 3 Aantal verkopen bedrijfskavels ingedeeld naar oppervlakte per kavel in de periode
2008-2013 (inclusief verkopen aan gemeenten en overmaat van kavels)

Kavelgrootte
< 1.000 m2
1.000 m2 < > 2.500 m2
2.500 m2 < > 5.000 m2
5.000 m2 < > 10.000 m2
10.000 m2 < > 30.000 m2
30.000 m2 < > 50.000 m2
> 50.000 m2
Totaal aantal verkopen

Aantal verkopen bedrijfskavels
6
17
10
1
3
1
1
44

(Bron: verkoopgegevens OML 1998-2013).

Tabel 4 Aantal verkopen bedrijfskavels ingedeeld naar bedrijfssectoren in de periode 20082013 (inclusief verkopen aan gemeenten en overmaat van kavels)
Segment (Bedrijfssector)
Industrie en productie
Handel en reparatie
Transport en Logistiek
Diensten
Kantoren
Bedrijfsverzamelgebouwen
Overig
Totaal aantal verkopen

Aantal verkopen bedrijfskavels
14
9
2
5
4
3
7
44

(Bron: verkoopgegevens OML 1998-2013).
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Tabel 5 Aantal verkopen bedrijfskavels naar segment en kaveloppervlakte in de periode 2008 - 2013 (inclusief verkopen aan gemeenten en
overmaat van kavels)

Segment (Bedrijfssector)

< 1.000 m2

Industrie en productie
Handel en reparatie
Transport en Logistiek
Diensten
Kantoren
Bedrijfsverzamelgebouwen
Overig (*1)
Totaal aantal verkopen

7
0
0
0
0
0
2
9

1.000 < >
2.500 m2
3
7
0
2
2
0
3
17

2.500 < >
5.000 m2
3
1
0
2
1
3
0
10

5.000 < >
10.000 m2
0
0
0
1
0
0
0
1

10.000 < >
30.000 m2
1
1
0
0
1
0
2
5

30.000 < >
50.000 m2
0
0
1
0
0
0
0
1

> 50.000 m2
0
0
1
0
0
0
0
1

(Bron: verkoopgegevens OML 2008-2013).
*1: De categorie overig, betreft verkopen van gronden door OML aan gemeenten.
O.a. het afstoten van buitenplanse gronden of de verkoop van gronden ter realisatie van infrastructuur (bijvoorbeeld carpoolplaats Merum)

43

Tabel 6 Inventarisatie bedrijfskavels OML terstond uitgeefbaar
Inve ntarisatie be drijfskave ls OML te rstond uitgee fbaar

Be drijve nte rrein

Roerstreek Zuid
Oosttangent fase 1
Merum Kantoorlocatie
Merum De Schroof
Businesspark de Hanze
Boven de Wolfskuil Kantoor
Boven de Wolfskuil Bedrijf
De Grinderij
Windmolenbos
Spickerhoven III
Businesspark Midden-Limburg
Zevenellen
Oosthoven
Reubenberg

Inde ling be drijfskave ls naar oppe rvlakte in m2
< 1.000
1.000 < >
2.500 < >
5.000 < >
m2
2.500 m2
5.000 m2
10.000 m2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

Totaal aantal bedrijfskavels per bedrijventerrein
1
Totaal aantal bedrijfskavels OML
57
(Bron: verkavelingstekeningen bedrijventerreinen OML 2013)

0
0
1
0
2
1
0
0
1
0
0
2
0

3
7
2
4
2
2
5
0
6
0
0
0
0

7

10.000 < > 30.000 < > 50.000
30.000 m2 > 50.000 m2
m2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
1
0
4
2
1
0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
1

31

8

4

5

1
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Tabel 7 Marktaandeel OML versus Midden-Limburg
Overzicht bepaling marktaandeel verkopen OML

Op basis van verkopen
Totaal midden limburg
OML
Marktaandeel

2003
14,70
11,90

2004
8,91
2,40

2005
10,45
5,10

2006
24,64
3,60

2007
40,58
7,00

2008
12,06
1,50

2009
21,99
1,80

2010
9,55
1,90

2011
6,60
4,60

80,95%

26,94%

48,80%

14,61%

17,25%

12,44%

8,19%

19,90%

69,70%

2012 Totaal
2,08
151,56
1,50
41,30
72,12%

27,25%

Op basis van voorraad/aanbod
Totaal voorraad 31/12/2012 ML
273,9
Totaal voorraad 31/12/2012 OML
109,7
Marktaandeel

40,05%

Gemiddelde verkopen obv marktaandeel OML
Totaal ML
15,3 ha
Aandeel OML obv voorraad
40,05% 6,12782 --->
Aandeel OML obv verkopen
27,25% 4,16924 --->
Op basis van gemiddelde verkopen OML in ha (excl. 2013)
Op basis van gemiddelde verkopen OML in ha (2008 incl. 2013)

6 ha
4 ha
4,13 ha
5 ha

(Bron: verkoopgegevens OML 1998-2013 / Programma werklocaties 2012, ETIL BV / Provincie Limburg, April 2013 ).
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Tabel 8: Aantal hectaren bedrijfskavels terstond en niet terstond uitgeefbaar door gemeenten in Midden-Limburg (exclusief aantal hectaren
bedrijfskavels OML)
Gemeenten Bedrijventerrein
Echt-Susteren De Berk
De Loop
Totaal
Leudal

Maasgouw
Nederweert
Weert

Arenbos
Heldenseweg
Laak
Op de Kouk
Totaal
Kanaal Wessem Nederweert
Totaal
Pannenweg
Totaal
Centrum Noord
De Kempen
Kampershoek
Kampershoek 2.0
Kanaalzone I
Kanaalzone II
Leuken Noord
Roermondseweg
Savelveld
Totaal
Totaal Midden-Limburg

Terstond uitgeefbaar (ha) Niet terstond uitgeefbaar (ha)
5,3
0
4,21
1,13
9,51
1,13
0,63
1,22
0
1,15
0,19
0
0,12
0
0,94
2,37
0,54
0
0,54
0
12,54
0
12,54
0
3,61
0
13,67
0
2,76
0
2,57
48,86
1,68
0
12,22
0
3,42
0
0,65
0
1,12
40,58
49,98
64,11

53,48

(Bron: Programma werklocaties 2012, ETIL BV / Provincie Limburg, April 2013)
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Tabel 9 Verkopen bedrijfskavels aan MKB bedrijven per bedrijventerrein in de periode
2008-2013

Bedrijventerrein
Merum I
Kantorenlocatie
Boven de Wolfskuil
Businesspark de Hanze
De Grinderij
Oosttangent
Roerstreek - Zuid
Spickerhoven II
Windmolenbos
Aantal verkopen per jaar

2008
1
0
0
0
0
0
3
1
1
6

2009
0
1
0
0
0
0
1
0
1
3

2010
0
0
0
0
0
0
2
0
3
5

2011
0
2
0
0
0
0
1
0
3
6

2012
0
0
0
2
0
0
1
0
1
4

2013
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
Totaal

Totaal
1
3
0
2
1
0
8
1
9

25

Tabel 10 Aantal jaarlijks verkochte bedrijfskavels aan MKB bedrijven per categorie
bedrijfskavels in de periode 2008-2013
Bedrijventerrein < 1.000 m2 1.000 < > 2.500 < > 5.000 < >
10.000 < > 30.000 < >
2.500 m2 5.000 m2 10.000 m2 30.000 m2 50.000 m2
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Totaal

0
0
0
2
0
0
2

4
3
3
2
3
0
15

2
2
2
1
0
7

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
1

> 50.000 m2
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

Totaal

25
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Tabel 11 Verkoopplanning OML 2014 - 2026
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Bijlage 2: Marketing en Sales activiteitenplan
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