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3. Risicomanagement 
 

 

	
4. Toelichting 	

	
 
Covid-19 virus 
	
De lockdown in het kader van Covid-19 mist zijn effect op de exploitatie van de campus niet. Zowel op het vlak 
van shared services als in de huuromzet zijn de effecten waarneembaar. De omzet op shared services bedroeg 
in het eerste kwartaal € 106k ten opzichte van een begroting van € 155k. Gezien de huidige ontwikkeling wordt 
ten aanzien van de shared services voorlopig rekening gehouden met een lagere omzet van ruim € 100k in 2021 
ten opzichte van de begroting.  
 
Grondgebruik Campus 
Op de boskamer zijn de proefvelden uitgebreid en ook formeel in gebruik genomen. De stijging van gebouwen 
komt voort uit de aanpassing van rekenmethode, die nu wordt gebaseerd op m2 verhuurbaar oppervlakte (VVO) 
voorheen functioneel nuttig oppervlakte (FNO).  
 
Gebouwexploitatie  
In het eerste kwartaal zijn 267 m2 door nieuwe huurders in gebruik genomen en zijn 163 m2 leeggekomen, 
waardoor ultimo Q1 de voorraad 3.986 m2 VVO bedraagt. Vanaf dit kwartaal worden de kwantitatieve 
gegevens in VVO weergegeven. Op deze voorraad lopen voor 1.546 m2 leads maar zijn ook voor 1.004 m2 
opzeggingen ontvangen. Deze gegevens zijn exclusief de nieuwbouw Brighthouse.   
 

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 enerzijds aandacht voor 
kosten, anderzijds aandacht voor 
klanten. Tevens 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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Financiën 
Het is nog lastig een goede forecast af te geven voor de rest van 2021. Wij zien met name wat achterblijvende 
opbrengsten mede in relatie tot corona. Ook de mate van vulling in 2021 van Brighthouse is in deze fase nog 
hoogst onzeker. De opbrengsten vallen naar verwachting op basis van een voorzichtige inschatting rond de € 
500k lager uit. Hiertegenover staan lagere kosten van ongeveer € 350k.   
 
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 beide 
aandeelhouders wordt nog overleg gevoerd over de storting van deze middelen en/of aanvullende financiële 
afspraken teneinde een voorspelbaar liquiditeitstekort in de tweede helft van 2021 te voorkomen.  
     
 
Operationeel 
 
Brightworks 
In het eerste kwartaal is het gebouw 
Brightworks bestaande uit 10 werkplaats units 
opgeleverd en door de eerste huurder in 
gebruik genomen. Per 1 april is een tweede 
huurder ingetrokken. Er lopen leads voor nog 5 
units, waardoor de vrije voorraad 3 units 
betreft.  
 
Brighthouse 
De nieuwbouw van Brighthouse (kantoren en 
laboratoria) loopt voortvarend en wordt medio 
april 2021 opgeleverd door de aannemer. Per 1 juli 2021 is het gebouw gereed voor bewoning. Op een totaal 
van 7.231 m2 vvo is eind maart sprake van twee leads voor 2.351 m2 vvo (= 32%) die mogelijk in het najaar 
gaan huren.  
 
Signing Innovatoren 
Om de herkenbaarheid van de Brightlands campus en de aldaar gevestigde bedrijven te vergroten zijn de 
namen Brightlands en die van verschillende huurders van de Innovatoren aangebracht en vanaf de A73 
zichtbaar. Voor de Villa Flora loopt het traject van signing nog.  
 
Fietsenstalling  
In het eerste kwartaal is de fietsenstalling ten behoeve van de Innovatoren in gebruik genomen.    
 
Onderhoud campus site 
In het eerste kwartaal zijn de voorbereidingen getroffen voor de sloop van het waterpaviljoen en de 
overkapping van de theaterheuvel in verband met veiligheid. Deze voorzieningen zijn destijds gebouwd met 
een kwaliteit behorend bij een tijdelijk gebruik, en de gebouwen zijn ook als tijdelijk bouwwerk vergund.   

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

 m2 leeg leads opzegging Voorraad
Kantoren         581         782               922            721 
Box in box         312          94                62            280 
Werplaats Brightworks       1.004         670                 -              334 
Werkplaats/open ruimte       2.029           -                   -           2.029 
studentenstudio's           60           -                  20             80 

      3.986      1.546            1.004         3.444 


