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3. Risicomanagement 

 

 

	
4. Toelichting 	
	
Grondgebruik 
In het derde kwartaal is de nieuwbouw van het werkplaatsengebouw Brightworks I gestart. Hiervoor is 1.300 m2 
grond intern geleverd vanuit de grondvoorraad naar het project. Inmiddels is van de oorspronkelijke 54.000 m2 
in de grondexploitatie ruim 13.000 m2 geleverd voor de nieuwbouw van Brighthouse I en Brightworks I en 2 
parkeerplaatsen.    
 
Corona-virus 
In verband met de versoepeling van de lock-down maatregelen namen de activiteiten op de campus vanaf 1 juli 
2020 weer voorzichtig toe. In het derde kwartaal een aantal bijeenkomsten plaatsgevonden, is de horeca weer 
geopend en het aantal mensen dat naar hun werkplek op de campus nam stelselmatig toe. Inmiddels zijn de 
recente maatregelen tegen het virus weer merkbaar op de campus en zijn de activiteiten beduidend afgenomen.  
Dat de corona pandemie effect heeft op de verwachte omzet en resultaat over 2020 behoeft geen betoog. Naar 
verwachting leidt de pandemie tot een netto verlies van plus minus € 355.000. Het aantal huurders met een 
betaalachterstand is beperkt. In afstemming met de aandeelhouders is besloten geen huurkortingen te 
verstrekken maar huurders te verwijzen naar de kabinetsmaatregelen voor steun aan het bedrijfsleven.  
Naast de effecten van de pandemie werden wij in 2020 geconfronteerd met een aantal onvoorziene uitgaven. 
Storingen, achterstallig onderhoud en noodzakelijke aanpassingen (zowel bouwkundig als aan de installaties) 
hebben in 2020 geleid tot extra uitgaven. Voor de servicekosten van de Villa Flora en Innovatoren heeft een 
herverdeling van kosten tussen huurder en verhuurder plaatsgevonden. Deze extra uitgaven/kosten zijn deels 

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 
2020 laten 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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opgevangen door bezuinigingen en het doorschuiven van gepland onderhoud maar leiden netto toch nog tot 
een extra last in 2020 van eveneens ruim € 355.000. 	
 
De Campus Vastgoed BV is nog niet winstgevend en is voor haar liquiditeitspositie afhankelijk van agiostortingen 
van haar aandeelhouders. Afgesproken is dat aanvullend agio wordt verstrekt zodra dat nodig mocht blijken. 
 
Gebouwexploitatie  
De bezetting van de gebouwen is in het derde kwartaal met 318 m2 toegenomen door nieuwe verhuringen. 
Daarmee komt de bezettingsgraad op 87% (was 85%). Aan het einde van Q3 zijn er wel leads voor 100 m2 leads 
maar daarvoor zijn (nog) geen contracten afgesloten. Daarnaast is er een opzegging van 143 m2 per 30 
november (BioTreadCenter). De beschikbare voorraad is ultimo Q3 als volgt: 
 

 
 
De nieuwbouw van het kantoren/laboratorium complex Brighthouse I in de nabijheid van de Innovatoren ligt 
op schema en komt in jet tweede kwartaal 2021 beschikbaar voor bewoning. In juli is gestart met de 
nieuwbouw van het werkplaatsencomplex Brightworks I in de nabijheid van de Villa Flora. Dit project wordt 
naar verwachting februari 2021 opgeleverd. Beide projecten liggen op schema. De eerste gesprekken met 
kandidaathuurders voor zowel Brighthouse I als Brightworks I vinden al plaats.  
 
Financiën 
Het geprognosticeerd financieel resultaat over 2020 valt met een prognose van min € 2,4 miljoen beduidend 
lager uit dan begroot (min € 1,6 miljoen). Oorzaak is een lagere omzet van naar verwachting bijna € 700.000 
waarvan ca. € 480.000 corona gerelateerd en € 220.000 door herverdeling van de servicekosten 
De lasten wijken naar verwachting € 57.000 negatief af van de begroting. Onvoorziene tegenvallers op de 
exploitatie in verband met onderhoud gebouwen en noodzakelijke aanpassingen vallen grotendeels weg tegen 
bezuinigingen (waarvan € 135.000 corona gerelateerd), doorgeschoven activiteiten en overige afwijkingen op 
kostenbudgetten.  
Naast de hogere kosten is er € 350.000 onvoorzien geïnvesteerd in de Villa Flora vanwege aanpassingen aan de 
toiletten in verband met de vele storingen, een aanpassing in het klimaatsysteem en aanpassingen in de box in 
boxen. Daarnaast blijkt de bestaande glasvezelring op de campus uit de Floriade periode niet bruikbaar omdat 
de bestaande leidingen gebroken blijken te zijn. Ook dit leidt tot een onvoorziene investering. 
  

 m2 leads opzegging Voorraad
Kantoren         291           28                -                263 
Box in box         166           72             143              237 
Werkplaats/open ruimte       1.621           -                  -              1.621 

      2.078         100             143            2.121 


