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Roermond, 12 juni 2019

Onderwerp: Samenwerking bedrijventerrein Willem-Alexander
Bijlage 1

Geachte mevrouw Straus en heer Koopmans,

Met interesse volgden wij als bestuur van bedrijventerrein Willem-Alexander het formatie proces van
provincie Limburg. Inmiddels is duidelijk dat er gekozen is voor vernieuwing met een
extraparlementair college. Graag brengen wij u, als formateurs van dit college, bij de start van het
schrijven van het programma voor Limburg op de hoogte van relevante ontwikkelingen voor het
bedrijventerrein Willem-Alexander te Roermond.
Duurzaamheid en circulariteit speerpunten bedrijventerrein Willem-Alexander
Bedrijventerrein Willem-Alexander is aan de Maas gelegen in het noorden van Roermond met het
Designer Outlet Center als directe buurman en het historische centrum van Roermond op
steenworpafstand. Het terrein is over de weg bereikbaar via A73 en de N280 en heeft een directe
verbinding naar Duitsland richting Mönchengladbach en Düsseldorf. Op het terrein zijn regionaal,
nationaal en internationaal georiënteerde bedrijven gevestigd die duurzaamheid en circulaire
economie hoog in het vaandel hebben staan. Bekende voorbeelden zijn de grote bedrijven als
Smurfit Kappa en SIF ten aanzien van het hergebruiken van grondstoffen en het gebruiken van
restenergiestromen voor primaire producten. Minder bekende voorbeelden zijn Multihuur en TPA
Nederland (een onderzoeksbureau en laboratorium voor onder andere asfalt recycling), ook deze
bedrijven leveren een significante bijdrage aan duurzaam en circulair ondernemen.
Eind 2018 presenteerden wij met tal van partners op het terrein een infographic die duidelijk maakt
dat bedrijventerrein Willem-Alexander een van de meest duurzame en circulaire bedrijventerreinen
van Nederland is (bijlage 1). Het leveren van een nog grotere bijdrage aan duurzaamheid en de
circulaire economie staat in de toekomst centraal voor het bedrijventerrein Willem-Alexander.

Op 27 maart jongstleden ontvingen we tientallen ondernemers, bestuurders, werknemers van
bedrijven en vertegenwoordigers van overheden. Deze middag stond in het teken van de
mogelijkheden die duurzaam en circulair ondernemen biedt aan alle bedrijven en partners van het
terrein. Naast een presentatie over het startdocument Ontwikkelingsplan Bedrijventerrein WillemAlexander is er gesproken over de mogelijkheid om een kennishotspot te realiseren en over het
intensiveren van de samenwerking ten aanzien van duurzaam en circulair ondernemen. Ook zijn
oplossingen aangedragen voor leegstandsproblematiek door het bieden van ruimte aan
ondernemers uit de bijvoorbeeld de creatieve industrie.
Opgave voor de toekomst
Net als de gemeente Roermond, die in het coalitie akkoord 2018-2022 forse actiepunten ten aanzien
van duurzaamheid en circulariteit heeft opgenomen, willen wij als bedrijventerrein volop met deze
belangrijke thema’s aan de slag. We zoeken hierbij nadrukkelijk de samenwerking op met de
provincie Limburg. Graag gaan we met het nieuwe college in gesprek om te bezien op welke wijze we
kunnen samenwerken om het doel, het worden van het meest duurzame en circulaire
bedrijventerrein van Nederland, te realiseren.
Het nieuwe college in de personen van de heer Burlet en mevrouw Brugman ontvangen van ons op
korte termijn een uitnodiging voor een werkbezoek, wethouder Angely Waajen (economie) en
wethouder Rens Evers (duurzaamheid) van gemeente Roermond zullen hiervoor ook een uitnodiging
ontvangen.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van BIZ Willem-Alexander,

Dhr. Willem Bakker (Kalle en Bakker), voorzitter stuurgroep Circulariteit en Duurzaamheid
van bedrijventerrein Willem-Alexander
Leden stuurgroep: Dhr. Jos Menten (Jos Menten Metaalrecycling), Dhr. Hans van de Venne (Schreurs
Personenvervoer), Dhr. Jos Buyks (SIF group), Dhr. Wouter Lap (Smurfit Kappa Roermond
Papier), Dhr. Arno Nuijten (Varo Energy), Dhr. Danny Quax (Strabag Asfaltproductie), Mevr. Janou
Martens (LWV) en Mevr. Tammy Koolen (parkmanager)
Mede namens het BIZ Willem-Alexander: Dhr. Hein Timmermans (Timmermans kantoor en
omgeving), Dhr. Helmich Harberink (SIF group), Dhr. Hans Kirkels (Kirkels bedrijfsauto's), Dhr. Wouter
Lap (Smurfit Kappa), Dhr. Hans van de Venne (Schreurs Personenvervoer) en Mevr. Tammy Koolen
(parkmanager).

