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Dashboard 
 
1. Stand van zaken exploitatie gebouwen 

 

  Innovatoren   Villa Flora   

  m2 BVO % m2 BVO % 

BVO kantoor 4.957   3.138   

Begroot 3.073 62% 2.918 93% 

Realisatie Q2 2.387 48% 2.309 74% 

Realisatie Q3  2.527 51% 2.816 90% 

Leads Q3 2.430 49% 0 0% 

BVO expositie 1.469   5.773   

Realisatie Q3 290 20% 1.992 35% 

Leads Q3 0 0% 90 2% 

 
 

2. Stand van zaken gebiedsontwikkeling 
 

  Campus Site Paviljoens 

  m2 BVO % m2 BVO % 

BVO Park 50.000   2.148   

Begroot 4.167 8% 1.148 53% 

Realisatie Q3 0 0 1.148 53% 

BVO verkocht 0 0%     

BVO verhuurd 0 0% 1.148 53% 

Opties 0 0%     

Leads 1.899    4%     
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3. Financiën BV Campus Vastgoed (zie ook toelichting) 
 

 
 

  

Begroting Realisatie Forecast delta

2017 t/m Q3 2017

Opbrengsten         2.949      1.137            1.445        -1.504 

Huuromzet gebouwen          1.027 801                          972              -55 

Uitgifte gronden          1.478 -                             -           -1.478 

Servicekosten             268 220                          269                  1 

Overige omzet                -   94                            103              103 

Geactiveerde kosten             176 22            100                -76             

Lasten       -3.362     -1.568           -2.350         1.012 

Kostprijs verkopen         -1.478 -                             -             1.478 

kostprijs omzet                -   -108        -204                          -204 

Onderhoud            -515 -220        -420                              95 

Waardeontw. gebouwen                -   -                             -                  -   

Zakelijke lasten            -144 -124        -124                              20 

Servicekosten            -670 -499        -687                            -17 

Beheerkosten            -795 -586        -969                          -174 

Financiële baten en lasten             240 -32          53                             -187 

Jaarresultaat          -413        -431              -906           -493 

Belastingen               -               -1                   80                80 

Resultaat na belastingen          -413        -432              -825           -412 

Dividendduitkering            -280 -                             -                280 

Resultaat na dividend 

uitkering
         -693        -432              -825           -132 

Investeringen       -3.882        -540           -3.696           -186 

Bouw- en woonrijpmaken            -648 -102        -119                          -529 

Plankosten            -346 -62          -162                          -184 

Inventaris Villa Flora            -100 -41          -141                              41 

Masterplan Villa Flora         -1.500 -166        -1.500                           -   

Box in Box            -435 -                         -922              487 

Horeca            -165 -1            -165                              -   

Smood Cooker            -520 -                         -520                -   

Raad van Arbeid            -168 -168        -168               0                 

(in € 1.000)
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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    Gereed 

Opstellen prijsbeleid x x   Gereed 

Inrichten nieuwe administratie x    Gereed 

Aantrekken facilitair manager x    Gereed 

Maken van visie op beheer en 
serviceverlening 

x x x  Nog niet helemaal afgerond 

Opstellen en vaststellen van campus 
uitvoeringsplan 

x x   Nog niet afgerond 

Onderzoek energiehuishouding campus 
terrein 

x     

Procedure aanpassen bestemmingsplan x x x x  

Opstellen beeldkwaliteitsvisie x x x  Nog niet afgerond 

Beheer- en onderhoudsplan maken x x x   

Aanleggen ringweg rond Villa Flora  x x   Is vervallen 
Amoveren te verwijderen paviljoens x x    

Aanbrengen nieuwe signing   x x Onderzoek gestart 

Contractering facility  en horeca services   x x  

Onderzoek horecafaciliteiten x x   Onderzoek afgerond 

Herinrichten entree Villa Flora   x x  

 
 

Toelichting 
 

 
Gebouwexploitatie en gronduitgifte 

Er is nog steeds sprake van een levendige belangstelling voor de huur van kantoorruimte in zowel 

de Villa Flora als in de Innovatoren. Met een aantal partijen wordt gesproken over een 

huurcontract, waarmee de bezettingsgraad naar verwachting toe zal nemen.  
Om de expositie ruimte in de Villa Flora aan belangstellenden te kunnen verhuren is gekozen voor 

een box-in-box-concept. In Q3 is gestart met de realisatie van aanpassing van de technische 

installaties ten behoeve van de inrichting van de expositieruimte en de aanpassing van de entree. 

De interesse in de huurunits is dermate groot dat naar verwachting 32 boxen van elk 24 m2 in Q4 
kunnen worden besteld.  

In Q3 is gestart met de bouw van het HEFI (= Healthy Eating and Foof Innovation) laboratorium 

van de Universiteit Maastricht. De start van de bouw van de SMOOD- Cooker wordt in Q4 

verwacht. Deze zal door de BV Campus Vastgoed als shared facility worden gerealiseerd.  
Het hotelplan van C3-Living (cradle to cradle hotel) wordt verder uitgewerkt en naar verwachting in 

Q1 2018 gerealiseerd. Het bouwplan van Deltastar is vanwege een interne reorganisatie on-hold 

gezet. De gesprekken voor een gewijzigd plan zijn inmiddels weer opgestart, maar nog niet als 

lead ingerekend. Ook met Innoveins (voorheen Bright Cluster Venlo) en het Bio Treat Centre wordt 
nog nader overleg gevoerd over de uitwerking van hun vestigingsplannen. Daarnaast vinden intake 

gesprekken plaats met nieuwe initiatiefnemers.  

Met de provincie wordt gekeken naar de mogelijkheid om het eigendom van het Co-Creatie Lab 

over te nemen en in te zetten als shared facility.  
 

Investeringen 

Aangezien er nog geen concrete gronduitgiften zijn gepland blijven de kosten van bouw- en 

woonrijp maken ook achter ten opzichte van de begroting. De hogere verwachte investeringen 
box-in-box ontstaan door de aanvragen die momenteel lopen voor 32 boxen. De kans dat alle 

boxen worden verhuurd wordt ingeschat op 80%.  
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Voor de overname en realisatie van een onderwijsfaciliteit in het Raad van Arbeid gebouw heeft in 

Q3 interne besluitvorming plaatsgevonden en voorgelegd aan de gemeente Venlo en de provincie 

Limburg. Inmiddels heeft daar besluitvorming tot financiering en subsidiering van dit initiatief 

plaatsgevonden. Naar verwachting zal de overname nog in Q4 plaatsvinden en zal Q1 2018 met de 
verbouwing kunnen worden gestart.  

 

Organisatieontwikkeling 

In Q3 heeft met de RvC en bestuurders van aandeelhouders een strategisch overleg 
plaatsgevonden waar de richting van de ontwikkeling van de Campus Vastgoed is verkend. Deze 

verkenning zal vervolgens worden verwerkt in een meerjarenraming die eind dit jaar zal worden 

voorgelegd aan RvC en aandeelhouders.  

Helaas is Facility Management, de partij die het facilitair beheer van de beide gebouwen verzorgt 
failliet verklaart. Dit heeft toch gevolg gehad dat noodvoorzieningen moesten worden getroffen om 

de continuïteit van de dienstverlening aan de huurders te kunnen borgen. De financiële effecten 

van dit faillissement voor de BV Campus Vastgoed zullen naar verwachting gering zijn. De 

voorbereidingen voor de tender van de outsoursing van de facilitaire diensten liepen al en worden 
in Q4 afgerond. Voorts is gewerkt aan de verdere invulling van het dienstenpallet voor de campus, 

zoals beveiliging, signing, glasvezel, ICT, afvalverwerking.    

  

Financieel 
Het geprognosticeerd jaarresultaat na dividend uitkering is € 132K lager dan het begrote resultaat. 

De afwijkingen bestaan op hoofdlijnen uit de volgende posten: 

• lagere huuromzet € 55K (afname leegstand neemt trager af) 

• Lagere activering plankosten € 76K 
• Lagere onderhoudslasten € 95K 

• hogere beheerlasten icm omzet overig € 71K (meer capaciteitsinzet) 

• minder VPB € 80K 

• lagere renteopbrengsten € 187K 
• lagere dividend uitkering € 280K 

De hogere beheerlasten worden veroorzaakt door de inzet van meer capaciteit dan vooraf 

ingeschat bij de begroting. De opzet van de campus vanuit de drie losse entiteiten vergt meer 

capaciteit door : 
• het groot aantal initiatieven rondom de campus en daaraan gekoppelde projecten 

• het gebruiksklaar maken van de expositie ruimte van Villa Flora  

• de opvolging van de uitgevoerde RIE (risico inventarisatie en evaluatie) 

• de aanbesteding van de diverse activiteiten ten behoeve van het parkmanagement 
Een tegenvaller vormt de vertraging die is ontstaan bij een drietal gronduitgiften die is ontstaan. 

Naar verwachting zal de realisatie van de nieuwbouw van Deltastar en Innoveins eerst in 2018 

worden gerealiseerd. Mede hierdoor en door de voorgenomen en niet voorziene investering in de 

Villa Flora valt het renteresultaat beduidend lager uit dan geraamd.  
Gezien het negatief jaarresultaat en de financieringsbehoefte van de BV zal de dividenduitkering 

naar verwachting over 2017 achterwege blijven.  

 

Risicomanagement  
In Q3 heeft wederom een actualisatie van de 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 in de meerjarenraming relatief laag zijn ingeschat. Zowel de vereiste kwaliteit 

als de daarmee verbonden kosten zullen naar verwachting toenemen. Bovendien zullen niet alle 

kosten aan gebruikers kunnen worden doorbelast, enerzijds omdat vooralsnog geen sprake zal zijn 
van volledig bezetting van het terrein, anderzijds omdat geen kostendekkend tarief kan worden 

gevraagd gezien de martktarieven voor parkmanagement. Oplossingen worden gezocht in 

kostenbesparing en meer meters BVO zodat de kosten aan meer gebruikers kunnen worden 

doorbelast. 
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