
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
Aandeelhouders: 
Provincie Limburg 76%, Gemeente Venlo 24% 

 
 
  

Kwartaalrapportage 

B.V. Campus Vastgoed Greenport Venlo 

3 - 2019 



Q3 – 2019 Kwartaalrapportage BV Campus Vastgoed Greenport Venlo  1 

Dashboard (d.d. 30/09/2019) 
 

1. Ontwikkeling Brightlands Campus 
 

 
    

 
 

 
  



Q3 – 2019 Kwartaalrapportage BV Campus Vastgoed Greenport Venlo  2 

 

2. Financiën B.V. Campus Vastgoed  
 

 
 

• Begroting investeringen is inclusief overloop budget uit 2018. 
 

3. Risicomanagement  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Risico’s Kans    Effect Mitigerende maatregel 

Grondexploitatie       

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

+ + 

Meer acquisitie, zelf investeren in 
instapklaar vastgoed.  

Onvoorziene kosten of vertraging i.v.m. 
procedures (bestemmingsplan, vergunningen) 

G G 
Tijdig opstarten, zorgvuldig 
werken 

Financieringsrisico. Latere of lagere grondopbrengsten 
leidt tot een aanvullende financieringsbehoefte - - 

Financieringsarrangement met 
aandeelhouders is gesloten.  

Vastgoedexploitatie       

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

- G 
Meer acquisitie, 
kostenbeheersing (synergie, 
efficiency) 

Noodzakelijke investeringen t.b.v. campusfunctie 
sneller of hoger dan voorzien + + 

Aanvullende financiering of 
temporisering investeringen 

Exploitatie dienstverlening    

Kosten exploitatie Campus site blijken niet volledig 
verrekenbaar met gebruikers door leegstand en 
hoogte exploitatiekosten i.r.t. mogelijke opbrengsten 

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

Ontwikkeling Campus    

Voor de ontwikkeling van de campus is het essentieel 
dat er voldoende ruimtes te huur beschikbaar zijn 
voor nieuwkomers. In deze fase van de ontwikkeling 
van nieuw multi-tenant vastgoed op korte en lange 
termijn met bijbehorende infrastructuur is nog niet 
voorzien en zal in deze fase van de campus moeten 
komen van publieke partijen.  

+ + 

Financieringsplan voor 
nieuwbouw op korte termijn is 
goedgekeurd.  
Een lange termijn strategie is in 
voorbereiding.  

                                                                                       - = laag; G = gemiddeld; + = hoog 
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Toelichting 

 

Ontwikkeling Brightlands campus   
De groei en ontwikkeling van de Brightlands Campus Greenport Venlo (BCGV) zet zich nog steeds door. 
Hierdoor zijn vrijwel alle beschikbare ruimtes in de gebouwen verhuurd. Door het ontbreken van 
voorraad ruimtes het komend jaar zal de groei afnemen en mogelijk stagneren. Inmiddels is het 
investeringsvoorstel en de bijbehorende financiering voor de uitbreiding van de voorraad laboratoria, 
kantoren, r&d ruimtes en werkplaatsen door de aandeelhouders goedgekeurd. Begin 2020 zal met de 
bouw van Brighthouse (7.500 m2 kantoren en laboratoria) en Brightworks (ca. 1.000 m2 werkplaatsen) 
worden gestart. Oplevering wordt medio 2021 verwacht.   
 
In de Villa Flora is nog 786 m2 kale vloeroppervlak beschikbaar. Er blijkt echter geen animo te zijn voor 
ruimte die nog niet is ingericht omdat de actuele huisvestingsvragen voornamelijk bestaan uit huur van 
kant en klare kantoor- en onderzoeksruimtes. Daarom wordt onderzocht om deze kale velden zelf te 
bebouwen en geschikt te maken voor kantoor/onderzoek.  
 
In de Innovatoren is in de ongeconditioneerde ruimte onder de luifel, het atrium, naast de Bright Box 
nog 843 m2 beschikbaar voor (R&D)-werkplaatsen, met name ten behoeve van kweek-onderzoek. In 
de toren zijn nog 5 ruimtes op de 7e en 8e  verdieping vrij (in totaal 171 m2).   
 
Per 1 augustus 2019 is de Raad van Arbeid aan de portefeuille toegevoegd bestaande uit 1.189 m2 
voor onderwijs van het University College Venlo en 562 m2 voor 28 studenteneenheden.  Het 
onderwijsgedeelte is voor 83% verhuurd aangezien met de UM contractueel een groeipad is 
overeengekomen.  De studenteneenheden zijn allemaal verhuurd.   
 
Naast deze drie gebouwen worden op de campus de Sint Jans boerderij en tijdelijk een aantal 
paviljoens geëxploiteerd. Deze zijn voor 100% bezet. De 2 bestaande kassen in de boskamer zijn 
verhuurd en in gebruik bij campuspartijen voor onderzoek. 
 
Verder worden op de campus gronden (in erfpacht of te huur) aangeboden. In 2019 zijn geen gronden 
verkocht of geleverd aan derden. Er is nog weinig vraag naar grond voor realisatie van eigen bouw. 
DeltaStar dat in Q3 2019 is opgeleverd vormt tot nu toe een uitzondering. Wel worden delen van het 
campus terrein gebruikt voor proefvelden.  
 
Door de toename van huurders en events groeit ook de behoefte aan parkeren. Een uitbreiding van 
parkeergelegenheid bij de Villa Flora wordt voorbereid zodat realisatie ultimo 2019 kan starten. 
Tevens wordt gewerkt aan de uitbreiding van elektrisch laden volgens een exploitatiemodel. 
 
Financieel 
De opbrengsten blijven licht achter ten opzichte van de begroting. Verklaring is dat de toename van de 
bezetting van de Raad van Arbeid een maand later is dan aangenomen in de begroting.    
De exploitatielasten vallen daarnaast hoger uit dan begroot. Enerzijds vanwege enkele tegenvallers in 
het onderhoud van terrein, paviljoens en gebouwen. Anderzijds vallen de energiekosten hoger uit 
onder invloed van een hogere inkoopprijs en een hoger verbruik. In verband met (beperkte) leegstand 
kunnen deze kosten niet geheel worden doorberekend aan huurders.  Met een lagere omzet en 
hogere kosten valt het resultaat lager uit dan begroot. Anderzijds vallen door lagere investeringen ook 
de afschrijvingen in 2019 lager uit dan begroot, omdat met name de investeringen voor ICT 
grotendeels zijn doorgeschoven naar 2020. Hierdoor wordt het jaarresultaat naar verwachting minder 
negatief dan begroot.  
 

====================================== 


