Faciliterende, intermediaire en
bemiddelende diensten door Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg
Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg B.V., werkzaam binnen en voor de gemeenten Echt-Susteren, Roerdalen,
Maasgouw, Roermond en Leudal, is mede verantwoordelijk voor de economische- en structuurversterkende ontwikkelingen
binnen deze regio. OML vervult hiervoor een intermediaire rol tussen overheid en ondernemers, legt bedrijventerreinen aan
en verkoopt bedrijfskavels.
Lianne Janssen en Jeroen Bertjens van OML. Foto: City Life

Daarnaast is OML ook intensief betrokken bij de herstructurering van ver-

ontsloten richting zuiden (A2) en noorden, maar ook richting het Duits

ouderde bedrijventerreinen. Het afgelopen jaar hebben OML, de gemeente

achterland (N280).

Maasgouw en de LHB onder andere veel aandacht geschonken aan de
herstructurering natte bedrijventerreinen in de gemeente Maasgouw.

Samen bouwen

Ook heeft OML een tweetal grote Roermondse ondernemingen zeer

Niet alleen grote ondernemingen kunnen bij OML terecht, ook voor de

intensief begeleid in het kader van hun toekomstige bedrijfshuisvesting.

kleinere ondernemer staat het team van OML klaar.
Jeroen Bertjens: “OML verkoopt niet alleen separate bedrijfskavels,

Intensieve begeleiding

maar heeft het afgelopen jaar bijvoorbeeld ook twee kleinere onder-

Tilman Schreurs, Jeroen Bertjens en Lianne Janssen blikken terug op het

nemers, die behoefte hadden aan een vestigingslocatie in Roermond,

afgelopen jaar en constateren dat er wel vraag is naar nieuwe vestigings-

met elkaar in gesprek gebracht. De behoeften werden gepeild en al

locaties, maar dat voor menig ondernemer het verkrijgen van een

snel ontstond er een bereidwilligheid om samen aan de slag te gaan

financiering geen gelopen race is.

met het ontwikkelen van een nieuwbouwplan. Door samen te bouwen

Niet alleen door het aanbieden van de ideale vestigingslocatie, maar ook

kon er bespaard worden op grondoppervlakte, maar door kadastrale

door bemiddeling en ondersteuning aan te bieden, bijvoorbeeld op het

splitsing behoudt ieder toch zijn eigendom. OML heeft dit initiatief tot

gebied van arbeidsmarktbeleid of provinciale subsidieregelingen, dan

voller tevredenheid van beide klanten, nauw begeleid.”

wel de begeleiding bij het gemeentelijke vergunningentraject, wordt de
ondernemers veel zorg uit handen genomen en kunnen zij zich bezig

Lianne Janssen vult aan met de opmerking dat OML óók partijen bij

houden met hun eigen bedrijfsvoering gedurende de bouwplanvoor-

elkaar brengt ingeval van verhuur of verkoop van bedrijfsunits.

bereiding.

“Op diverse bedrijventerreinen, onder andere Windmolenbos in Leudal,

Tilman Schreurs: “Op Businesspark ML is onlangs gestart met de bouw

Oosttangent, De Hanze en Roerstreek Zuid in Roermond, bestaan of

van een bedrijfspand langs de A2/A73 zone op een kavel van bijna

ontstaan bedrijfsverzamelgebouwen, waar units te koop dan wel

8.000 m2. De ondernemer realiseert er de komende maanden een

gehuurd kunnen worden. Komt er bij OML een vraag van een onder-

groothandel in automaterialen, gereedschappen en garage-/werkplaats-

nemer die een dergelijke ruimte nodig heeft, dan wordt er snel

inrichtingen en heeft gekozen voor een prachtige, in het oog springende

geschakeld en contact gelegd met de eigenaar, die op zijn beurt in

zichtlocatie langs de snelweg!

gesprek kan gaan en mogelijk tot een overeenkomst kan komen.”

Ook de uitbreidingsfase van Action op dit bedrijventerrein is enkele

OML heeft onlangs op Roerstreek Zuid een kavel verkocht langs de

jaren eerder van start gegaan dan gepland. Mooie initiatieven, die

Keulsebaan. In het voorjaar zal hier gestart worden met de bouw

mogelijk andere ondernemers zullen stimuleren om ook te kiezen voor

van tien bedrijfsunits in de verhuursector.

een vestigingslocatie op Businesspark ML.”
Grote, logistieke kavels zijn schaars in de midden Limburgse regio.
OML beschikt nog over een paar van deze locaties, onder andere
op Businesspark ML in Echt-Susteren, maar ook in Roermond-Zuid,
op bedrijventerrein De Grinderij. Dit terrein ligt direct aan de A73, goed
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