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1. Stand van zaken exploitatie gebouwen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Opm.: Bij de Innovatoren zijn de m2 aangepast op basis van ISO-meting 

2. Stand van zaken gebiedsontwikkeling 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

3. Financiën BV Campus Vastgoed (* realisatie betreft voorlopige cijfers) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  * betreft voorlopige cijfers 

 Innovatoren  Villa Flora  

 m2 VVO % m2 VVO % 

Kantoor 5.492  3.175  

Begroot 3.073 56 % 2.918 93 % 

Verhuurd  2.774 48 % 2.350 74 % 

Leads 2.089 51 %   

Expositie 1.337  5.773  

Verhuurd 290 22 % 2.120 37 % 

Leads   378   7 % 

 Campus site  Paviljoens  

 m2 BVO % m2 VVO % 

Totaal 50.000  2.148  

Begroot 4.167   8 % 1.148 53 % 

Verhuurd    1.148 53 % 

Verkocht/verpacht     

Leads 4.840 10 %   

 
(in € 1000) 

Begroting 
2017 

Realisatie 
t/m Q4 * 

 
Verschil 

Opbrengsten 2.949 1.449 -1.500 

Huuromzet gebouwen 1.027 973 -54 

Uitgifte gronden 1.478  -1.478 

Omzet dienstverlening 268 395 127 

Geactiveerde kosten 176 80  

Lasten -3.642 -2.529 1.113 

Kostprijs verkopen -1.478  1.478 

Onderhoud -515 -454 61 

Zakelijke lasten -144 -124 20 

Kosten dienstverlening -670 -704 -34 

Beheerkosten -795 -1.003 -208 

Huur Innovatoren - -252 -252 

Afschrijvingen - -29 -29 

Financiële baten en lasten 240 58 -182 

Vennootschapsbelasting - 79 79 

Dividenduitkering -280 - 280 

Herziening BTW - -100 -100 

Jaarresultaat -693 -1.080 -387 

    

Investeringen 4.086 4.400 -314 

Bouw- en woonrijpmaken 648 112 536 

Plankosten 346 240 106 

Inventaris 100 81 19 

Masterplan Villa Flora 1.500 2.000 -500 

Huurunits (box-in-box) 435 1.060 -625 

Buitenopslag 100 100 - 

Horeca 165 - 165 

Smood Cooker 520 535 -15 

Raad van Arbeid 272 272 - 
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4. Voortgang activiteitenschema 2017  

 

Activiteit  

(x = planning,  

kleur is feitelijke situatie)) 

Q1 - 

2017 

Q2 - 

2017 

Q3 - 

2017 

Q4 - 

2017 
Toelichting 

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, Sitemanager aangesteld 

Maken van visie op beheer en 
serviceverlening 

x x x x Deels gereed 

Opstellen en vaststellen van campus 
uitvoeringsplan 

x x   Nog niet afgerond 

Onderzoek energiehuishouding 
campus terrein 

x    Kansrijke scenario’s worden in 
vervolg onderzocht 

Procedure aanpassen 
bestemmingsplan 

x x x x Afronding in 2018 

Opstellen beeldkwaliteitsvisie  x x x  Vereist nog verdere afstemming 

Beheer- en onderhoudsplan maken x x x   Gereed 

Aanleg ringweg Villa Flora  x x   Is vervallen 

Amoveren te verwijderen paviljoens 
 

x x   Gereed 

Aanbrengen nieuwe signing   x x Uitwerking in 2018 

Contractering facility en horeca 
services 

  x x Selectieproces loopt 

Onderzoek horecafaciliteiten x x   Gereed 

Herinrichten entree Villa Flora   x x Oplevering eind jan 2018 

 
Opmerking: Inmiddels zijn in de loop van het jaar nieuwe activiteiten opgestart die bij de begroting nog niet 
waren ingepland, waarmee bovenstaand schema geen volledig beeld geeft van de feitelijke activiteiten. 
Omwille van de vergelijkbaarheid is echter het schema zoals opgenomen in de begroting en de voorgaande 
rapportages aangehouden. 
 
 

 

Toelichting 
 
In deze vierde kwartaalrapportage zal wat uitgebreider worden stil gestaan bij de resultaten over geheel 2017 
en de stand bij aanvang 2018. 
 

Gebouwexploitatie en gronduitgifte 
Door de toenemende bekendheid van de Brightlands Campus Greenport Venlo is er een groeiende 
belangstelling van bedrijven en instellingen om zich aldaar te vestigen of om activiteiten te ontplooien. Vanuit 
Campus Vastgoed wordt ingezet om dat zo goed mogelijk te faciliteren.  
 
Box-in-box 
Voor de Villa Flora betekent dit o.a. dat de grote expositieruimte geschikt gemaakt wordt om deze in kleinere 
ruimtes te verhuren die geschikt zijn voor kennis- en innovatie activiteiten. Er is gekozen om hiervoor een  
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flexibel bouwconcept toe te passen, zodat zo veel mogelijk gefaseerd en op maat ruimtes beschikbaar kunnen 
komen. Met de firma Modulex uit Venray is het zogenaamde box-in-box bouwen verder ontwikkeld met 
uitbreidbare en stapelbare basisunits van 24 m2.  Het feit dat in slechts enkele maanden tijd reeds met een 
tiental huurders  voor 32 units huurcontracten zijn gesloten, duidt op een succesvolle aanpak. Inmiddels zijn de 
32 units besteld en worden deze in Q1 2018 gebouwd. Overigens lopen er nog gesprekken met nieuwe 
belangstellenden voor verdere uitbreiding.  

 
Afbeelding 1 Impressie van box-in-box concept 

 
HEFI 
In de tweede helft van 2017 heeft de Universiteit van Maastricht (UM) in de Villa Flora 3 nieuwe laboratoria 
gebouwd, het zogenaamde Centre for Healthy Eating and Food Innovation (HEFI). Daarvoor is met de UM een 
huurovereenkomst gesloten voor huur van de verdieping (entresol) boven het Future Forum.  
 
Cooker 
De cooker die door de firma Smood uit Horst is ontworpen is een apparaat waarmee groenten en fruit zodanig 
kunnen worden bereid en bewerkt (o.a. droogprocedé) dat ze bijdragen aan gezondere voedingspatronen.  
Besloten is dat Campus Vastgoed, met een bijdrage van de provincie, in deze cooker investeert als een shared-
facility. De firma MiFood huurt de cooker voor een gedeelte van de bedrijfstijd, zodat er ook ruimte is voor 
andere ondernemers om met de cooker te experimenteren. Eind 2018 wordt de cooker in de Villa Flora 
geïnstalleerd. 

  
Afbeelding 2 Impressies van de cooker in de Villa Flora           
 
Aanpassingen Villa Flora. 
Gevolg van de komst van de nieuwe huurders/activiteiten en de inrichting van de grote open ruimte in de Villa 
Flora is dat alle technische installaties daarop aangepast en uitgebreid moeten worden. Daarvoor is het 
zogenaamde masterplan gemaakt dat in Q3 en Q4 is uitgevoerd. Tevens is voorzien in een aparte buitenopslag 
voor gassen t.b.v. de laboratoria. Daarnaast is gestart met een herinrichting van de entree van de Villa Flora, 
om goede ontvangstmogelijkheden voor gasten en gebruikers te bieden. Voor de opzet van een nieuwe 
horecafaciliteit is een selectieproces opgestart om met een geschikte partij hierin te investeren. 
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Brightlands 
Medio 2017 is door de provincie Limburg en de UM een 
aparte BV opgericht, die onder de naam Brightlands Campus 
Greenport Venlo zich er voor gaat inzetten dat het 
ecosysteem op de campus gaat functioneren en dat het 
inhoudelijke thema van de campus wordt ingevuld. Samen 
met de directeur mevrouw Saskia Goetgeluk werkt Campus 
Vastgoed aan het optimaal faciliteren van de campus 
activiteiten en gebruikers. 
 
Nieuwe huurders kantoren 
In de loop van 2017 hebben we ook een aantal nieuwe 
huurders in de bestaande kantoorruimte van de Villa Flora en 
de Innovatoren kunnen aantrekken, zoals Brightlands, Arvalis 
en Munckhof Groep. Verder hebben Blue Hub en Blue 
Engineering tijdelijk hun intrek in de kantoren van Villa Flora 
genomen om o.a. de eerste samenwerkingsclusters van 
Innoveins op te zetten die in de box-in-box zullen landen. 
Ook zijn een enkele meer flexibele werkplekken gecreëerd 
om laagdrempelig  opstartende initiatieven te kunnen 
faciliteren. O.a. het Bio Treat Centre en Mushroom Valley 
houden zo kantoor in de Villa Flora. Samen met Brightlands 
wordt het concept en het aanbod van flexibele werkplekken 
verder uitgewerkt. 
 
Campusterrein 
Op het campusterrein is in 2017 door diverse partijen aan 
bouwplannen gewerkt en zijn er werkzaamheden uitgevoerd 
ten behoeve van het bouwrijp maken. 
Zo heeft Rendiz een C3-Living hotelplan ontwikkeld voor 24 
units die cradle-to-cradle zijn ontworpen en die naast de 
Innovatoren kunnen worden geplaatst. Er is een 
huurovereenkomst voor de grond gesloten en de 
vergunningen zijn aangevraagd. Naar verwachting zal in Q1 
2018 de bouw starten. 
Het voedingssupplementenbedrijf Deltastar had aanvankelijk 
een bouwplan gemaakt om zich achter de Villa Flora te 
vestigen. Bij nader inzien heeft het haar plannen gewijzigd 
en inmiddels zijn vergevorderde afspraken gemaakt om zich 
te vestigen in het gebied waar voorheen het Rijkspaviljoen 
stond. In 2018 zal de bouw kunnen starten.  
Met Innoveins worden de mogelijkheden verkend voor 
nieuwbouw op het campusterrein ten behoeve van de 
vestiging van de innovatie-clusters. Ook een research-kas 
maakt onderdeel uit van de plannen.  
 
University College Venlo 
Voor het Raad van Arbeid gebouw in de binnenstad van 
Venlo zijn de plannen om de ingrijpende verbouwing tot 
University College Venlo voor de UM en bijbehorende 
studenten-huisvesting verder uitgewerkt en is de 
aanbesteding gestart.  
 
 
 
  

Afbeelding 4 Box-in-box in aanbouw 

Afbeelding 3 Twee van de drie HEFI laboratoria van de UM 

Afbeelding 5 Nieuwe luchtkanalen 

Afbeelding 6 Aanvoer extra luchtbehandelingsinstallatie 
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Afbeelding 7 Nieuwe buitenopslag voor laboratoria gassen 

 
Organisatieontwikkeling 
Met de oprichting van de BV Campus Vastgoed op 1 februari 2017 is er eenduidigheid ontstaan ten aanzien van 
het vastgoed op de campus. Deze BV heeft als aandeelhouders de provincie Limburg (76%) en de gemeente 
Venlo (24%), en er is een Raad van Commissarissen ingesteld. Sinds de vervlechting is sprake van een transitie 
van een kale grond- en gebouwen exploitatie naar een faciliterend bedrijf voor de campus, dat geïntegreerde 
oplossingen voor vastgoed, (ver)huur, onderhoud en services aanbiedt. Inmiddels is de BV Brightlands 
operationeel die de ontwikkeling van het ecosysteem van de campus voor haar rekening neemt. In die 
hoedanigheid zet Brightlands zich in bij de toetsing en werving van partijen voor de campus. Voor de verdere 
ontwikkeling van het vastgoedconcept voor de campus is voor Campus Vastgoed een Sitemanager 
aangetrokken. Vanuit de nieuwe rol is afgelopen jaar gewerkt aan het opzetten en (her)structureren van een 
aantal zaken, zoals inkoop van diverse diensten (synergievoordeel) en visie en beleid op beheer, ICT, verhuur, 
energie en ruimtelijke inrichting.  Voor de operationele en tactische aansturing van het sitemanagement wordt 
overwogen om dit in 2018 als dienstverlening uit te besteden aan een managing-agent organisatie. De 
strategische aansturing en regie blijft in handen van de sitemanager. 
Verder heeft in Q3 2017 het faillissement van Facility Support genoodzaakt tot het direct operationeel ingrijpen 
in het organiseren van dienstverlening aan huurders en het tijdelijk overnemen van personeel voor 
continuïteit.  
De personele bezetting die werkt voor Campus Vastgoed is in dienst van de het Ontwikkelbedrijf Greenport 
Venlo, en wordt op basis van inzet doorbelast aan Campus Vastgoed. 
 

 
Afbeelding 8 Het groeiende eco-systeem van partijen op de campus 

  

Opbouw	van	een	nieuw	ecosysteem
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Financieel 
Begin 2017 heeft de vervlechting plaatsgevonden die voor de campus resulteerde in een basis grondexploitatie 
en 2 gebouwen exploitaties met een aanzienlijke leegstand. Om vanuit die positie een campus op te bouwen 
die de bewoners/gebruikers optimaal faciliteert en ook nog minimaal kosten neutraal is, vergt een forse 
inspanning c.q. investering en kost tijd. Zoals ook vele campussen de eerste jaren financiële tekorten laten zien, 
was voor het eerste exploitatiejaar een resultaat van -€ 689K begroot. Op basis van voorlopige cijfers valt dit  
€ 387K lager uit als gevolg van met name:  

 hogere beheerskosten omdat de exploitatie meer inspanning vergt door de vele initiatieven (succes!), de 
verbouwingen en de opvolging van de uitgevoerde RIE (risico inventarisatie en evaluatie),  

 de huur van de Innovatoren van de CV was abusievelijk niet in de begroting opgenomen,  

 lagere renteopbrengsten vanwege minder rentekosten die naar de grondexploitatie kunnen worden 
gebracht waar in de begroting wel van uit was gegaan.  

Bij de investeringen kunnen de belangrijkste verschillen als volgt worden toegelicht:  

 Voor het bouw- en woonrijp maken geldt dat er nog geen concrete gronduitgiften hebben plaats gevonden 
waardoor de civiele werkzaamheden achter blijven ten opzichte van de begroting.  

 Het masterplan Villa Flora valt duurder uit vanwege onder meer tegenvallers in de aanbesteding 
(aantrekkende markt) en uitvoering (werkelijkheid was anders dan op tekening was aangegeven en 
onvoorziene noodzakelijke aanpassingen).  

 De hogere investeringen voor de box-in-box units ontstaan door de verhuur van meer boxen dan in de 
begroting was voorzien; concept is derhalve succesvol.  

 De investering voor de horecavoorzienig die in 2017 was begroot zal eerst in 2018 plaats vinden. 
  

Risicomanagement  
 

Risico’s Kans    Effect Mitigerende maatregel 

Grondexploitatie       

De marktsituatie is slechter dan voorzien              
(minder gronduitgiften, lagere prijzen, starters hebben 
weinig financieringscapaciteit voor nieuwbouwplannen) 

0 + 
Meer acquisitie, zelf investeren in 
instapklaar vastgoed 

Onvoorziene kosten of vertraging i.v.m. 
procedures (bestemmingsplan, vergunningen) 

0 0 
Tijdig opstarten, zorgvuldig 
werken 

Rente risico 
_ 0 

Financieringsarrangement met 
aandeelhouders 

Vastgoedexploitatie       

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

worden doorberekend) 
0 + 

Meer acquisitie, 
kostenbeheersing (synergie, 
efficiency) 

Noodzakelijke investeringen t.b.v. campusfunctie 
sneller of hoger dan voorzien 

0 0 
Aanvullende financiering of 
temporisering investeringen 

                                                                                       - = laag; 0 = gemiddeld; + = hoog 
 

 

 


