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Aandeelhouders:  

Provincie Limburg 76%, Gemeente Venlo 24%  
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Toelichting 	
Covid-19 virus 
In Q3 zet het herstel van de exploitatie van de shared services als vergaderen en horeca door. Ondanks de 
vakantie periode zien wij een stijgende omzet in Q3 en de reserveringen voor Q4 toenemen. Uitgaande van een 
verder herstel in Q4 wordt tav de shared services voorlopig rekening gehouden met iets hogere omzet (€ 15k) 
over 2021 ten opzichte van de begroting.  
 
Exploitatie 
De huur van de kassen uit de floriade is per 1-8-2020 opgezegd en per 1-1-2022 is de huur opgezegd van de 
boerderij en paviljoens in verband met het aflopen van de gebruiksvergunningen en de technische staat. In het 
voorjaar van 2022 zullen kassen en paviljoens worden gesloopt.   
  
Gebouwexploitatie 2021 Q1 Q2 Q3 Q4 
m2 VVO in gebouwen begin 22.825 100% 23.941 100% 23.941 100% 

  

Bij/Af 1.116 ¹ 0 
 

5.230 ² 
  

m2 VVO in gebouwen einde 23.941 
 

23.941 
 

29.171 
   

Verhuurd per begin kwartaal 20.074 88% 20.178 84% 19.347 81% 
  

Nieuw verhuur in kwartaal 267 1% 205 1% 3.197 13% 
  

Leeggekomen in kwartaal 163 1% 1.036 4% 2.480 10% 
  

Verhuurd per einde kwartaal 20.178 84% 19.347 81% 20.064 69% 
  

Voorraad per einde kwartaal 2.647 12% 4.594 19% 9.107 38% 
  

¹ Per 1-2-2021 is Brightworks in exploitatie genomen 

² Per 1-7- 2021 is Brighthouse in exploitatie (7.230 m2) en kassen per 1-8-2021 uit exploitatie (2.000 m2) genomen 

Risico’s Kans    Effect Mitigerende maatregel 

Vastgoedexploitatie       

Aanvangsleegstand duurt langer dan gepland     
(minder huuropbrengsten en beheerskosten kunnen niet 
worden doorberekend) 

G G 
Overleg met Brightlands inzake 
inzet op acquisitie en aandacht 
voor kostenbeheersing  

Exploitatie dienstverlening    
Kosten exploitatie diensten/faciliteiten zijn niet volledig 
verrekenbaar door beperkte omvang campus (hoogte 
exploitatiekosten i.r.t. mogelijke opbrengsten) 

H H 
Kostenbeheersing en sturen op 
groter volume gebruikers op 
campus.  

Ontwikkeling Campus    
De beperkingen van Covid-19 maatregelen hebben 
effect op zowel de exploitatie als de ontwikkeling van de 
campus.  H H 

Trachten de gevolgen te beperk-en 
door afschalen kosten waar dat 
kan, en aandacht voor klanten. 
Vasthouden aan lange termijn 
strategie.   

De visie/ambitie van aandeelhouders en campus 
entiteiten op de campus ontwikkeling loopt niet 
synchroon 

G H 
Een lange termijn strategie voor 
beide entiteiten opstellen en in 
2021 bespreken en vaststellen.   

Grondexploitatie       
De campus heeft nog niet die aantrekkingskracht voor 
investeerders met als gevolg minder gronduitgiften, 
lagere prijzen, starters hebben weinig 
financieringscapaciteit voor eigen nieuwbouwplannen 

H H 

Meer acquisitie, zelf investeren 
(op risico) in instapklaar vastgoed.  

Onvoorziene kosten of vertraging i.v.m. 
procedures (bestemmingsplan, vergunningen) G G Tijdig opstarten, zorgvuldig werken 

                                                                                       L = Laag; G = gemiddeld; H = Hoog 
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in m2 VVO Voorraad 
einde Q3 leads toek. 

opzegging 
Verwachte 
voorraad 

Kantoren  2.966   1.607   526   1.885  
Laboratoria  2.834   736   -     2.098  
Box in box  354   64   -     290  
Werkplaats Brightworks  780   672   -     108  
Werkplaats/open ruimte  2.173   -     -     2.173  

studentenstudio's  -     -     24   24  
  9.107   3.079   550   6.578  

 
Financiën 
- Het verwacht jaarresultaat sluit met € -3.807k lager dan de begroting € -3.639k. De omzet blijft met € 154k 

achter op de begroting met name door hogere frictieleegstand (€ 72k) en een iets achterblijvende omzet 
dienstverlening (€ 82k). De kosten vallen per saldo naar verwachting € 14k hoger uit inclusief een overloop 
van € 80k uit 2020.  De bijstelling ten opzichte van de prognose van het vorig kwartaal komt voort uit twee 
incidenten in de Villa Flora, te weten schade in de machinekamer als gevolg van stroomuitval in de regio (€ 
70k) en de uitval van de WKO-installatie in verband met het onvoorzien defect raken van een onderdeel 
dat een technische levensduur heeft van 40 jaar (€ 200k). De hogere afschrijvingen dan begroot ontstaan 
door de overloop van investeringen van 2020 naar 2021, waardoor de afschrijvingen in 2021 hoger 
uitvallen. 

- In deze fase van de campusontwikkeling is Campus Vastgoed BV nog niet winstgevend is, en is ze voor 
haar liquiditeitspositie volledig afhankelijk van agiostortingen van haar aandeelhouders. Voor 2021 was 
een aanvullende agiostorting voorzien van beide aandeelhouders van ruim € 2,4 miljoen. Met de 
aandeelhouders zijn afspraken gemaakt om het liquiditeitsvraagstuk op korte termijn op te vangen en 
wordt overlegd over een structurele oplossing.  

 
Operationeel 
Enkele noemenswaardige punten t.a.v. vastgoed zijn: 
Brighthouse 
De nieuwbouw van Brighthouse (kantoren en laboratoria) is per 1 juli in gebruik genomen. Inmiddels zijn de 
eerste huurcontracten gesloten voor 2.267 m2 (36%) kantoren gesloten en lopen er nog meerdere leads voor 
1.365 m2. Daarmee loopt de mogelijke bezetting op naar 56% einde dit jaar.  
Signing 
Op het hele campusterrein is nieuwe bewegwijzering aangebracht en een signing bij en op de gebouwen, 
waarmee de herkenbaarheid van de Brightlands campus en de aldaar gevestigde bedrijven is vergroot. 
Veiligheid 
De campus is een openbaar toegankelijk gebied. In toenemende mate wordt overlast ervaren van illegaal 
verblijvende personen m.n. in de nachtelijke uren. Met als gevolg een dodelijk ongeval, brandstichting in een 
kas van een huurder en schade door vandalisme. Er zijn contacten met de politie gelegd en de surveillance 
door een bewakingsdienst is geïntroduceerd. 
 

---------------------------- 


