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BREXIT

Bedrijven wijken ook uit naar Limburg
MAASTRICHT
DOOR WILL GERRITSEN

Enkele bedrijven in de logistiek
hebben zich uit vrees voor de
zure gevolgen van de Brexit
vorig jaar in Limburg gevestigd.
Enkele andere logistieke ondernemingen zien om dezelfde reden mogelijkheden voor investeringen in
Limburg. Dat zegt Bert de Wit, manager Business Development van
ontwikkelingsmaatschappij LIOF.
„Een aantal bedrijven kijkt heel serieus naar Limburg. Het is de voorhoede van 29 maart”, doelt hij op de

datum dat het Verenigd Koninkrijk
uit de EU stapt. Het gaat qua omvang om „serieuze partijen die hun
logistieke operatie naar het vasteland willen brengen, zodat ze zonder veel obstakels handel kunnen
drijven”. Die bedrijven zijn in het
Verenigd Koninkrijk actief of hadden plannen om zich daar te vestigen, maar komen daar nu op terug.
Daarnaast is volgens de provincie
Limburg en LIOF vrijwel nergens in
Limburg nog plek in de magazijnen
van logistieke dienstverleners voor
opslag. „Veel bedrijven bereiden
zich voor op de Brexitproblemen.
Ze brengen hun voorraden of een

deel hiervan naar het vasteland, Nederland-breed, maar ook naar Limburg. Hier begint toch de Europese
markt.” Volgens de provincie huren
andere bedrijven magazijnruimte
in afwachting van de Brexit. „Daarna zetten ze definitieve stappen”, aldus een acquisitiemedewerker van
de provincie.
De provincie en LIOF zijn sowieso
succesvol in het aantrekken en het
behoud van bedrijvigheid, zo blijkt
uit de cijfers over vorig jaar die ze
beide vandaag publiceren. Vorig
jaar hebben zich 20 nieuwe bedrijven in Limburg gevestigd en werden 35 bedrijven ‘verankerd’: onder

die laatstgenoemde categorie vallen ondernemingen in Limburg die
hun vestiging hebben uitgebreid of
waarbij een dreigende verplaatsing
naar elders is voorkomen. In totaal
waren hiermee investeringen van in
totaal 620 miljoen euro en 3400 banen gemoeid.
In Noord-Limburg werden de
meeste hectares bedrijfskavels verkocht en ook de meeste miljoenen
geïnvesteerd. Gedeputeerde Joost
van den Akker (VVD, Economie) is
ondanks een kleine teruggang in het
aantal nieuwe banen en investeringen – vergeleken met de cijfers in
2017 – tevreden. „Het aantal banen

groeit jaarlijks, met zeker 3000. De
invulling van het grote aantal vacatures in Limburg – 10.000 tot 15.000
– is een grotere uitdaging voor onze
economie.” Een ander probleem is
het tekort aan grote bedrijventerreinen in Midden- en Zuid-Limburg.
Van den Akker kondigt aan dat de
provincie in de komende Statenperiode onderzoekt waar zij grote lappen grond voor bedrijven kan uitgeven.
De gedeputeerde maakt verder bekend dat er plannen zijn om financiering te regelen voor het Limburgse mkb dat in de Euregio actief
wil worden.

