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1. Stand van zaken exploitatie gebouwen 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
2. Stand van zaken gebiedsontwikkeling 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* betreft Sint Janshoeve en (tijdelijke) paviljoens 

 
 

3. Financiën BV Campus Vastgoed (zie ook toelichting) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(in m2, BVO = 
bruto vloeropp.) 

Innova-
toren 

in % 
Villa 
Flora 

in % 

Aantal te verhuren 
BVO kantoor 

4.957   3.138   

Verhuurd  2.419 49% 2.309 74% 

Leads (3) 785 16% 0 0 

Aantal te verhuren 
BVO expositie 

1.469   4.969   

Verhuurd 290 20% 1.298 26% 

Leads (0) 0   206   

(in m2) 
Campus 
terrein 

in % 
Opstal-

len* 
in % 

Aantal uit te geven 
BVO 

50.000   2.148   

BVO verkocht/in 
erfpacht uitgegeven 

1.500 3% nvt nvt 

BVO verhuurd 0   1.148 53% 

Opties 0 0     

Leads 19.305 39% 1.000 46% 

(in € 1.000) 
Realisatie Forecast Begroting 

t/m Q1 2017 2017 

Opbrengsten 389 4.870 2.949 

Huuromzet gebouwen 316 934 1.027 

Uitgifte gronden 0 3.397 1.478 

Servicekosten 57 268 268 

Overige omzet 16 95 0 

Geactiveerde kosten 0 176 176 

Lasten -286 -5.288 -3.642 

Kostprijs verkopen 0 -3.018 -1.478 

kostprijs omzet -23 -92 0 

Onderhoud -19 -515 -515 

Waardeontw. gebouwen 0 0 0 

Zakelijke lasten -53 -144 -144 

Servicekosten -96 -670 -670 

Beheerkosten -35 -795 -795 

Financiële baten en lasten -60 203 240 

Dividendduitkering 0 -257 -280 

Jaarresultaat 103 -418 -693 

        

Investeringen     994 

Bouw- en woonrijp maken 23 648 648 

Plankosten 0 346 346 
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4. Voortgang activiteitenschema 2017  

 

Activiteit 
Q1 - 

2017 

Q2 - 

2017 

Q3 - 

2017 

Q4 - 

2017 
Toelichting bij Q1 

Acquisitie en business development x x x x  

Overdracht lopende leads x     

Opstellen prijsbeleid x    Volgt in Q2 

Inrichten nieuwe administratie x    Gereed 

Aantrekken facilitair manager x    Gereed 

Maken van visie op beheer en 

serviceverlening 

x x x   

Opstellen en vaststellen van campus 

uitvoeringsplan 

x x   Vaststelling voorzien in Q2 

Onderzoek energiehuishouding 

campus terrein 

x    Uitgevoerd onderzoek geeft 

beperkt informatie  

Procedure aanpassen 

bestemmingsplan 

x x x x  

Opstellen beeldkwaliteitsvisie x x x   

Beheer- en onderhoudsplan maken x     

Aanleggen ringweg rond Villa Flora  x x    

Amoveren te verwijderen paviljoens x x    

Aanbrengen nieuwe signing   x x  

Contractering facility services   x x  

Onderzoek horecafaciliteiten x x    

Herinrichten entree Villa Flora   x x  

 

 

Toelichting 
 
 
Gebouwexploitatie en gronduitgifte 
Er is een redelijke belangstelling voor de huur van kantoorruimte in zowel de Villa Flora als in de 
Innovatoren. Met een aantal partijen wordt gesproken over de mogelijkheden van een 
huurcontract. 

Om de expositie ruimte in de Villa Flora aan belangstellenden te kunnen verhuren wordt gekeken 
naar het inrichten van deze ruimte met verhuurbare units. 
Op het buitenterrein worden de (bouw)plannen van Deltastar, C# Living (hotel), Bright Cluster 
Venlo en het Bio Treat Centre verder uitgewerkt. Daarnaast vinden intake gesprekken plaats met 
nieuwe initiatiefnemers. 
Met de provincie wordt gekeken naar de mogelijkheid om het eigendom van shared facilities 

zoals het Co-Creatie Lab en de SMOOD-cooker over te nemen. 
 
Organisatieontwikkeling 
Ten behoeve van de visie ontwikkeling van de shared facilities en gebouwenexploitatie en de 
operationalisering van de exploitatie is een interim-manager Facilities aangetrokken. In het 
eerste kwartaal is ook een start gemaakt met een Campus uitvoeringplan als doorontwikkeling 
van het in 2016 opgestelde concept gebiedsvisie dat gaat leiden tot een visie op het Campus 

terrein.  
 
Financieel 
De forecast 2017 is voor een groot deel nog gebaseerd op de begroting omdat voor de meeste 
posten nog geen betrouwbare forecast kan worden afgegeven. Deels omdat nog niet alle 
gegevens voorhanden zijn i.v.m. de overdracht in het kader van de vervlechting en deels omdat 
nog niet alle posten voldoende zijn uitgewerkt. 
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De forecast van de huuropbrengsten ligt tot nu toe € 93K lager dan de begroting. In de forecast 

is de ambitie van € 94K uit de begroting nog niet opgenomen omdat er onvoldoende zekerheid 
over bestaat,   
In de uitgiften is rekening gehouden met de levering van gronden aan Delta Star, Brightcluster 
en een vrij zekere lead. In de kostprijs als de-activering van de voorraad is rekening gehouden 
met de verwachte opbrengst uit de grex op basis van BVO en de daarvoor aangehouden 
opbrengstwaarde in de gex. Het verschil wordt als resultaat in het boekjaar genomen.   

 

 
Risicomanagement 
In het 1e kwartaal heeft voor de eerste maal een risico inventarisatie plaatsgevonden.  
Alle risico’s met een mogelijk direct financieel gevolg en dus een effect op de meerjarenraming 
zijn ingeschat op basis van de kans waarop de gebeurtenis zich voordoet en het mogelijk 
financieel effect op de meerjaren exploitatie. Tevens zijn per risico de beheersmaatregelen 

opgenomen.  
 
De grootste risico’s die zijn geïdentificeerd betreffen de beheerkosten van het parkmanagement, 
waarvan de kosten maar voor een heel beperkt deel in de meerjarenraming zijn opgenomen. 

Zowel de kwaliteit en daarmee de kosten zullen naar verwachting toenemen en niet alle kosten 
zullen per direct aan gebruikers kunnen worden doorbelast omdat er geen sprake zal zijn van 
100% bezetting van het terrein.  

 
Een ander noemenswaardig risico betreft de functiewijziging van de Villa Flora waarbij de 
expositieruimte zal worden gevuld met zgn. box-in-box units. De aanpassingen aan de Villa Flora 
betreffen met name de technische installaties (zoals verwarming, koeling, elektra, water aanvoer 
en afvoer en brandmelding) en de entree. Dit vraagt naar verwachting een behoorlijke 
investering. De huurprijs van de vloer in combinatie met de kosten voor de box-in-box units 
geeft naar verwachting geen ruimte voor dekking van deze kosten.    

 
 
  
 


