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Corona-virus
Ook de campus ontkomt niet aan de effecten van het Covid-19 virus. Alle bijeenkomsten, events e.d. zijn 
stilgevallen. Er werkt nog maar een fractie van de mensen die normaliter actief zijn op de campus. De vraag is 
hoe lang de beperkingen zullen gelden. In de forecast is er van uitgegaan dat de beperkingen tot aan het 
zomerreces, begin juli zullen gelden. Dat dit effect heeft op de verwachte omzet en resultaat over 2020 behoeft 
geen betoog. De verwachting is dat de omzet € 650.000 lager zal uitvallen, deels direct door corona effecten en 
deels door achterblijvende omzet ten opzichte van de begroting. In de directe kosten valt weinig te bezuinigen 
omdat er geen gebruik kan worden gemaakt van overheidssteun en vanwege de contractuele verplichtingen 
met leveranciers. Ongewis is in welke mate huurders in staat zijn om tijdig aan hun huurverplichtingen te 
voldoen. Naast de corona effecten kampt de campus ook nog door onvoorziene omstandigheden met een aantal 
tegenvallers in de kosten. 
Dat alles maakt dat de liquiditeitspositie van de campus sterk onder druk komt te staan. Daarom is tijdig aan 
de aandeelhouders verzocht om de liquiditeitspositie te versterken voor de tegenvallers en mogelijke 
stagnerende huuropbrengsten.     

Gebouwexploitatie en gronduitgifte
De bezettingsgraad van de gebouwen is in het eerste kwartaal met 130 m2 toegenomen en komt daarmee op 
86%. De beschikbare voorraad bestaat ultimo kwartaal 1 uit de volgende producten:

Risico’s Kans    Effect Mitigerende maatregel

Vastgoedexploitatie    

Aanvangsleegstand duurt langer dan gepland    
(minder huuropbrengsten en beheerskosten kunnen niet 
worden doorberekend)

L 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 
beperken 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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In januari 2020 is gestart met de nieuwbouw van het kantoren/laboratorium complex Brighthouse in de 
nabijheid van de Innovatoren. In juni zal naar verwachting worden gestart met de nieuwbouw van het 
werkplaatsencomplex Brightworks in de nabijheid van de Villa Flora.

Financiën
Het geprognosticeerd financieel resultaat over 2020 valt met een prognose van min € 2,6 miljoen beduidend 
lager uit dan begroot (min € 1,6 miljoen). Oorzaak is het omzetverlies vanwege de corona effecten (ca € 
423.000), onvoorziene tegenvallers in de kosten onderhoud en noodzakelijke aanpassingen in het kader van 
brandveiligheid in de Villa Flora. Daarnaast blijkt de bestaande glasvezelring op de campus uit de Floriade 
periode niet bruikbaar omdat de bestaande leidingen gebroken blijken te zijn. In totaal een tegenvaller van € 
484.000. 

Operationeel
In het eerste kwartaal is de parkeeruitbreiding bij de Villa Flora in gebruik genomen. 

m2 optie
kantoor 742 219
Box in Box 190 95
werkplaats/open ruimte 1.392 -

2.324 314


