
 

 

 
 

 
 

 
 

Aandeelhouders:  

Provincie Limburg 76%, Gemeente Venlo 24%  
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2. Financiën 
 

 
Realisatie betreft voorlopige cijfers 

 

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 



 

 
4. Toelichting  

  

In deze vierde kwartaalrapportage zal wat uitgebreider worden stil gestaan bij de resultaten over 
geheel 2019 en de stand van zaken bij aanvang 2020.   
 
Gebouwexploitatie en gronduitgifte 
De bekendheid van de Brightlands Campus Greenport Venlo is verder toegenomen en daarmee ook 
de belangstelling van bedrijven en instellingen om zich er te vestigen of om er activiteiten te 
ontplooien. Vanuit Campus Vastgoed wordt ingezet om dat zo goed mogelijk te faciliteren. In de 
loop van 2019 hebben we dan ook een aantal nieuwe huurders in de Villa Flora kunnen 
huisvesten. In de Innovatoren namen de medewerkers van Xerox hun intrek. Het aantal 
medewerkers actief op de campus is in 2019 gestegen van 435 ultimo 2018 naar 660 ultimo 2019. 
De cijfers over de voorgaande kwartalen zijn naar beneden bijgesteld ivm een aanpassing van de 
Xerox medewerkers. Het aantal verhuurde m2 is in 2019 mede onder invloed van de oplevering van 
de Raad van Arbeid medio 2019 gestegen van 10.725 m2 eind 2018 naar 14.026 m2 eind 2019. De 
gemiddelde bezettingsgraad bedraagt ultimo 2019 86% (2018 76%)   
 
Ten aanzien van de grondexploitatie is het aantal m2 in gebruik in 2019 gegroeid van ruim 26.000 
m2 ultimo 2018 naar ruim 29.000 m2. Deze groei is met name ontstaan door de ingebruikname van 
grond ten behoeven van de nieuwbouw Brighthouse en parkeerplaats 2 nabij de Villa Flora.    
 
Financiën 
Het gerealiseerd financieel resultaat over 2019 ( plus € 1,7 miljoen) valt beduidend beter uit dan 
begroot ( min € 2.350). De omzet over 2019 valt iets hoger uit dan begroot. De lasten vallen onder 
invloed van een aanzienlijke positieve waardeontwikkeling van de gebouwen beduidend lager uit.  
Indien de waardeontwikkelingseffecten worden geabstraheerd  dan valt het gerealiseerd 
operationeel resultaat ( min € 538k) lager uit dan begroot (min € 394k). De hoge waardemutatie 
wordt met name veroorzaakt door een behoorlijke waardestijging van de Villa Flora en de Raad van 
Arbeid op basis van een marktwaarde taxatie afgezet tegen de investeringen tot en met 2019.    
 
Operationeel 
Inrichtingsplan campus 
In 2019 is het Uitvoeringskader Fysieke Campusontwikkeling door de directie vastgesteld en ter 
kennis gebracht van commissarissen en de aandeelhouders. Vervolgens is de ruimtelijke kaart nog 
verder uitgewerkt in een soort structuurvisie, om hiermee richting te kunnen geven aan een aantal 
inrichtingsprincipes, zoals bijvoorbeeld parkeren en verkeerstromen op de campus. 
 
Uitbreiding huisvesting campus met een Brighthouse en een Brightworks gebouw 
Om de snelle groei te faciliteren wordt Brightlands 
Campus Greenport Venlo uitgebreid met 2 nieuwe 
gebouwen: een Brighthouse (kantoren en laboratoria) 
en Brightworks (werkplaatsen). Deze nieuwe 
gebouwen zijn bedoeld voor start-ups, ondernemers, 
kennisinstellingen en onderzoeksinstituten die zich op 
de campus willen vestigen of daar al gevestigd zijn en 
willen uitbreiden.  
Begin 2019 is een businesscase opgezet, gebaseerd 
op de door Brightlands geïnventariseerde en 
verwachte groei. Met de bouw en aanverwante 



 

infrastructuur is een investering van € 22,6 mln 
gemoeid. In oktober 2019 is de financiering rond 
gekomen. Het Ontwikkelbedrijf draagt € 1,6 mln 
bij voor de aanleg van de infrastructuur. De 
Provincie Limburg financiert € 16 mln via agio en 
een gezekerde lening, de gemeente Venlo € 4,4 
mln via een achtergestelde lening. De bouw start 
begin 2020 en medio 2021 wordt het Brighthouse 
opgeleverd en begin 2021 het Brightworks 
gebouw.  

 
 
Vestiging Deltastar  
Op 11 oktober opende DeltaStar Nutricients haar 
eigen bedrijfsgebouw op de campus. Het is 
daarmee het eerste bedrijf dat zelf bouwde op de 
Brightlands Campus Greenport Venlo. De grond is 
in erfpacht uitgegeven. Het pand heeft state of the 
art werkplekken, gelegen in een mooie groene 
setting. 
DeltaStar ontwikkelt en verhandelt hoogwaardige 
voedingssupplementen in diverse Europese landen, 
onder meer aan de eerste-lijns zorgverleners.  
Daarbij maakt DeltaStar o.a. gebruik van faciliteiten 
en labs op de Brightlands campus.  
 
Hotel 
De plannen voor het C3-living hotel zijn eind 2019 
stopgezet. Door de beperkte omvang (24 kamers) 
is een financieel gezonde exploitatie vooralsnog 
niet haalbaar. 
 
 
Uitbreiding parkeerplaatsen bij Villa Flora  
Door het toegenomen aantal medewerkers en 
bezoekers bij evenementen is bij de Villa Flora 
behoefte aan extra parkeergelegenheid. In 2019 is 
daarom met de aanleg van 110 parkeerplaatsen 
gestart en naar verwachting kunnen deze in april 
2020 in gebruik worden genomen. In het huidige 
bestemmingsplan was op deze plaats al een 
nieuwe parkeerplaats voorzien. 
  
 
Proefvelden 
In het gebied de Boskamer is sinds mei 2018 Compas Agro gestart met de aanleg van tijdelijke 
proefvelden. Inmiddels is dit in 2019 uitgegroeid naar 1 ha in samenwerking met Bright 5. De 
proefvelden realiseerden in 2019 een toestroom van ca. 450 telers op het gebied van asperges, 
aardbei, blauwe bes en boomteelt. De velden worden ingezet voor innovatie op het gebeid van 
verduurzaming en het ontwikkelen van high-tech oplossingen in de tuinbouw. Eind 2019 kende de 
proefvelden een onderzoekswaarde van ca. € 200.000. 



 

 
Vergaderen en evenementen op de campus 
Het Co-Creation Lab in Villa Flora is begin 2019 in eigendom 
en beheer van Campus Vastgoed gekomen. De faciliteiten 
in het Co-Creation Lab bieden alle mogelijkheden om 
nieuwe foodconcepten (samen) te ontwikkelen en uit te 
voeren. Met deze shared facility bieden we ook ruimte 
voor het faciliteren van campusevenementen en 
vergaderingen. 
In de tweede helft van 2019 is ook in Innovatoren een 
vergadercentrum geopend op de 16e verdieping met 
prachtig uitzicht op de campusontwikkelingen. 
Deze faciliteiten kennen nog een flinke onderbezetting en 
bieden mogelijkheden voor groei.  
Het aantal reserveringen (groot en klein) bedroeg in 2019 in 
totaal: 707  
 
Horeca 
De campus horeca Q Food groeit mee met de groei van de 
campus. In Q2 is in Innovatoren een sub horeca faciliteit 
gerealiseerd: Q-Break. Dit horecapuntje wordt gefaciliteerd 
vanuit het centrale punt in Villa Flora. In samenwerking met 
Noord Limburgs Groen, onze groenbeheerder op de 
campus, worden de broodjes en de soep tussen de 
gebouwen heen en weer gebracht. Noord Limburgs Groen  
zet mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in. Zo 
ontstaat ook een mooie samenwerking tussen facilitaire 
partners die door Campus Vastgoed zijn gecontracteerd.  
Het aantal lunchgebruikers is in 2019 gegroeid tot in totaal 
22.225  
De omzet verkopen over de toonbank 
(lunchverstrekkingen) zijn gegroeid naar in totaal  
€ 87k 
Het banquetingvolume (omzet o.a. door leveringen voor 
vergaderingen en evenementen) is in 2019 gegroeid naar € 150k 
 
Campus ICT Managed Connectivity 
Campus Vastgoed investeert in toekomstbestendige hoogwaardige basis IT infrastructuur.  
Sinds 2019 wordt bij een huurovereenkomst tevens de dienst Managed Connectivity aangeboden. 
Dit is een netwerkdienst bestaande uit support services en netwerk services waarbij draadloos 
werken (wifi) het uitgangspunt is. Daarnaast kan ook maatwerk geleverd worden. Door deze 
ontzorging biedt Campus Vastgoed een meerwaarde voor de huurders op de campus. Een huurder 
hoeft hiermee niet zelf te investeren in basis IT infrastructuur en netwerkcomponenten.  
In Q4 is leverancier Kembit hiervoor onze samenwerkingspartner. 
Campus Vastgoed realiseert een veilig, stabiel en betrouwbaar glasvezelnetwerk. In 2019 is hiervoor 
het ontwerp gemaakt wat de komende jaren wordt gerealiseerd.  
 
 
Digital Signage 
In Q4 2019 heeft Campus Vastgoed geïnvesteerd in digital signage, ook wel narrowcasting genoemd. 
Op de campus hangen op verschillende punten in Villa Flora en Innovatoren 10 beeldschermen zodat 



 

bewoners en bezoekers continue geïnformeerd worden over verschillende activiteiten en relevante 
nieuwsberichten. De content wordt actief door Brightlands gevuld en ook huurders hebben de 
mogelijkheid berichten aan te leveren en te narrowcasten.  
 
Campus app  
Via de campus app worden de campusbewoners op de hoogte gehouden van vastgoed gerelateerde 
ontwikkelingen en facilitaire zaken die van belang zijn voor de campusbewoners. Inmiddels hebben 
bijna 500 campusbewoners de app gedownload. 
 
Box-in-boxen 
Fase 3 en 4 van het box-in-box concept in de Villa Flora is voltooid. Ook deze zijn vrijwel allemaal 
verhuurd.  
 
University College Venlo  
De realisatie van de verbouwing van het Raad van 
Arbeid gebouw tot University College Venlo voor de 
UM en bijbehorende studenten-eenheden verliep 
voorspoedig. Media 2019 was de oplevering en 
ingebruikname door de Universiteit Maastricht en 
betrokken studenten de 28 studio’s.  

 


