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Dashboard 
 

1. Ontwikkeling Brightlands Campus 
Brightlands Campus Greenport Venlo (BCGV) ontwikkelt zich tot de campus op het gebied van gezonde en 
veilige voeding, future farming en biocircular economy. De campus biedt daartoe ruimte aan 
onderzoeksfaciliteiten, aan bedrijven en instellingen en aan ontmoeting en verblijf. Op het campusterrein 
wordt de kracht van de regio gebundeld, versterkt en verder uitgebouwd, door de ontwikkeling van state-of-
the-art faciliteiten voor business development, fundamenteel en toegepast onderzoek, onderwijs en 
ontmoeting. Campus Vastgoed faciliteert de Campus terwijl Brightlands Greenport Venlo bedrijven en 
instellingen acquireert en de content van de campus ontwikkelt.  

 

 
 

 

2. Stand van zaken exploitatie gebouwen en terrein 
 

    
 
De stijging van de bezettingsgraad in Q3 komt met name voort uit de huurovereenkomst met Xerox.  
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3. Financiën BV Campus Vastgoed  
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4. Risicomanagement  
 
 

  Risico’s Kans    Effect Mitigerende maatregel 

Grondexploitatie       

De campus heeft nog niet die aantrekkingskracht met 
als gevolg minder gronduitgiften, lagere prijzen, starters 

hebben weinig financieringscapaciteit voor eigen 
nieuwbouwplannen 

+ + 

Meer acquisitie, zelf investeren in 
instapklaar vastgoed 

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

G G 
Tijdig opstarten, zorgvuldig 
werken 

Financieringsrisico. Latere cq lagere grondopbrengsten 
leidt tot een aanvullende financieringsbehoefte 

- - 
Financieringsarrangement met 
aandeelhouders is gesloten. 

Vastgoedexploitatie       

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

- G 
Meer acquisitie, 
kostenbeheersing (synergie, 
efficiency) 

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

G + 
Aanvullende financiering of 
temporisering investeringen 

Exploitatie dienstverlening    

Kosten exploitatie Campus site blijken niet volledig 
verrekenbaar met gebruikers door leegstand en 
hoogte exploitatiekosten irt mogelijke opbrengsten 

+ + 
Kostenbeheersing en sturen op 
groter volume gebruikers op 
campus.  

    
                                                                                       - = laag; G = gemiddeld; + = hoog 
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Toelichting 
 
In deze vierde kwartaalrapportage zal wat uitgebreider worden stil gestaan bij de resultaten over geheel 2018 en 
de stand van zaken bij aanvang 2019.  
 

Gebouwexploitatie en gronduitgifte 
De bekendheid van de Brightlands Campus Greenport Venlo is verder toegenomen en daarmee ook de 
belangstelling van bedrijven en instellingen om zich er te vestigen of om er activiteiten te ontplooien. Vanuit 
Campus Vastgoed wordt ingezet om dat zo goed mogelijk te faciliteren. In de loop van 2018 hebben we dan ook 
een aantal nieuwe huurders in de Villa Flora en de Innovatoren ( m.n. Xerox) kunnen aantrekken.  
 
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. Het zogenaamde 
masterplan vergde een forse investering en is in 2018 nagenoeg afgerond. Hiermee zijn o.a. elektra, verwarming 
en koeling, water aan- en afvoer, brandmeldinstallatie en luchtbehandeling toegerust op het nieuwe 
campusgebruik.  
 
Box-in-box 
In de Villa Flora is de grote expositieruimte voor iets 
meer dan de helft geschikt gemaakt om in kleinere 
ruimtes te verhuren ten behoeve van kennis- en 
innovatie activiteiten en ondersteunende 
dienstverlening. Het door firma MDLX uit Venray 
ontwikkelde flexibele bouwconcept , waarmee zo veel 
mogelijk gefaseerd en op maat ruimtes beschikbaar 
komt blijkt goed te functioneren. Met dit zogenaamde 
box-in-box bouwen, bestaande uit stapelbare 
basisunits van 24 m2, is nu ruim 1.300 m2 verhuurbaar 
vloeroppervlak gerealiseerd, te weten 32 units op de 
begane grond en 24 units op de 1e etage. Alle units zijn 
per einde 2018 verhuurd. Omdat er daarnaast nog 
nieuwe belangstellenden zijn en enkele gevestigde 
bedrijven willen groeien, wordt begin 2019          
begonnen met de verdere uitbreiding met zo’n 750m2 
voor kennis- en innovatie activiteiten.   Afbeelding 1 Box in Box units  
 
Maastricht University 
Begin 2018 heeft de Universiteit van Maastricht (UM) 
in de Villa Flora 3 nieuwe laboratoria in gebruik 
genomen, het zogenaamde Centre for Healthy Eating 
and Food Innovation (HEFI). De hier gevestigde 
onderzoekslijnen betreffen Microbiologie en 
spijsvertering, de Psychologie van het eten en Food 
innovation and health. Daarnaast heeft de UM in de 
binnenstad van Venlo het Food Claims Centre Venlo 
(FCCV) opgezet waar onderzoek plaats vindt naar het 
toekennen van gezondheidsclaims aan 
voedingsproducten.  Het gaat daarbij enerzijds om de 
ontwikkeling van wetgeving en beleid op dit vlak, en 
anderzijds worden ondernemers ondersteund in het 
noodzakelijke wetenschappelijke onderzoek om de 
voedselclaims te bewijzen. Verder is daar ook het 
Centre for Logistical Optimisation (CfLO) gevestigd.  
               Afbeelding 1 De 3 HEFI labs van Maastricht University 
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Nutritional Concepts Lab (NCL) 
Dit lab dat als shared facility wordt ingezet op de campus is door de firma Smood uit Horst ontworpen en door 
de firma Dinnissen geleverd. Het is een samenstel van apparaten die worden gebruikt om groenten en fruit 
zodanig te bereiden en bewerken (o.a. droogprocedé en coating) dat ze bijdragen aan de ontwikkeling van 
gezonde voedingsmiddelen. De firma MiFood huurt het NCL voor een gedeelte van de bedrijfstijd, zodat er ook 
ruimte is voor andere ondernemers om met het NCL te experimenteren. Eind 2018 is het NCL in de Villa Flora 
geïnstalleerd en opgeleverd. 
 

  
 
Afbeelding 3 Nutritional Concepts Lab in de Villa Flora           
 
Q-food restaurant 
In 2018 is in de Villa Flora het Q-food restaurant geopend. Hiermee beschikt de campus niet alleen over een 
gezellige ontmoetingsplek, maar ook over een aantrekkelijke lunchfaciliteit, met uiteraard een aanbod van 
gezonde voeding. Voor zo ver mogelijk wordt een aantal gebruikte groentes en kruiden op een innovatieve 
manier geteeld in een kleine experimentele kas (future farming) naast Villa Flora. Tevens wordt actief gewerkt 
aan het tegengaan van voedselverspilling en wordt gebruik gemaakt van (indien nodig) duurzame disposables. 
 

 

 
Events (vergaderen, evenementen en congressen) 
Het kunnen bieden van goede accommodatie en faciliteiten zoals moderne vergaderruimten en overige binnen- 
en buitenfaciliteiten met bijpassende culinaire invulling (campushoreca) is belangrijk om campusbewoners en 
andere stakeholders met elkaar in contact te brengen. In 2018 is een groei te zien in de georganiseerde 
vergaderingen, evenementen en congressen die veelal een link hebben met de campusthema’s. Een groot deel 
van de evenementen, vergaderingen, trainingen en workshops wordt door de campusbewoners zelf 
georganiseerd en Brightlands verzorgt het inhoudelijk programma. Zo was de Dutch Agri Food week (oktober) 
een groot succes en heeft Brightlands zich hiermee goed op de kaart kunnen zetten. Maar ook programma’s en 
events voor onderwijs en studenten dragen de thema’s van de campus uit. Campus Vastgoed faciliteert deze 
evenementen en congressen. De Brightlands Campus is een unieke locatie met goede bereikbaarheid, hoge 
kwaliteit catering, een netwerklocatie voor product lanceringen, conferenties, startup accelerator programma’s 
en meer.  

Afbeelding 4 Q-food restaurant in Villa Flora 
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In 2019 verwacht Campus Vastgoed een groei in deze activiteiten doordat Brightlands Venlo en de unieke locatie 
meer bekendheid krijgen. Een overname van het Cocreation Lab draagt bij aan de positionering van een zakelijke 
evenementenlocatie gericht op meetings gerelateerd aan de campusthema’s. 
 

  
 
Afbeelding 5 Dutch Agri Food Week (l) en bewoners ontbijt (r)           
 
Flexplekken 
Om opstartende en/of kleinschalige initiatieven laagdrempelig te kunnen faciliteren zijn op de begane grond in 
de kantorenvleugel van de Villa Flora flexibele werkplekken gecreëerd. 
 
Campusterrein 
Op het campusterrein is in 2018 door diverse partijen aan bouwplannen gewerkt en zijn er werkzaamheden 
uitgevoerd ten behoeve van het bouwrijp maken. In Q4 is het voedingssupplementenbedrijf Delta Star gestart 
met de nieuwbouw. Rendiz huurt een perceel naast de Innovatoren en ontwikkelt er een C3-Living hotel 
bestaande uit 24 units die cradle-to-cradle zijn ontworpen. Voorjaar 2019 is de in gebruik name gepland. Ten 
behoeve van de toename van het aantal werknemers in de Innovatoren is het parkeerterrein uitgebreid. Verder 
is er een plan om een moderne demo-kas te realiseren waar onderzoek in kan plaats vinden. Al met al is 8.800 
m2 van de beschikbare grond in gebruik genomen voor de diverse activiteiten.  
 
University College Venlo 
In de binnenstad van Venlo is in 2018 gestart met de verbouwing van het Raad van Arbeid gebouw tot University 
College Venlo voor de UM en bijbehorende studenten-eenheden. Oplevering vindt plaats voor aanvang van het 
nieuwe collegejaar in 2019.   
 

Financieel 
 
Het jaarresultaat over 2018 sluit met een verlies van ruim € 2,1 miljoen tegen een begroot verlies van € 2,4 
miljoen. Dit resultaat bestaat voor ruim € 1,1 miljoen aan waardedalingen beleggingen en ruim € 0,3 miljoen aan 
eenmalige extra afschrijvingen. De waardedaling wordt met name veroorzaakt door investeringen in de Villa 
Flora die zich niet direct terugvertalen in een hogere taxatiewaarde. De omzet huren en dienstverlening lag € 
300.000 boven de begroting. In 2018 zijn geen gronden uit de eigen exploitatie uitgegeven.  Wel is voor € 
470.000 aan gronden uitgezakt vanuit de voorraad naar de balanspost beleggingen i.v.m. verhuur van gronden 
voor een hotel en ondergrond voor parkeerplaatsen. De exploitatielasten waren nagenoeg gelijk aan de 
begroting. Ook de afschrijvingen en waarde-mutaties van de gebouwen bleven binnen de begroting.  
 
In 2018 heeft een agiostorting van € 3,5 miljoen door de provincie Limburg plaatsgevonden in verband met de 
financiering van diverse investeringen. Gemeente Venlo zal begin 2019 in dat kader € 1 miljoen storten. Tevens is 
met de provincie een financiering d.m.v. een lening van € 4,5 miljoen overeengekomen als herfinanciering van de 
in 2020 af te lossen bancaire lening. Ook is met aandeelhouders overeengekomen om In 2019 een verdere 
agiostoring te doen om het liquiditeitstekort 2019 op te vangen.  
 
 

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. De afgelopen 2 jaar 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. De BV Brightlands Campus Greenport 
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Venlo neemt de ontwikkeling van het ecosysteem van de campus voor haar rekening. In die hoedanigheid zet 
Brightlands zich onder meer in bij de toetsing en werving van partijen voor de campus. Binnen BV Campus 
Vastgoed is vanuit het sitemanagement in 2018 gewerkt aan het opzetten en (her)structureren van de facilitaire 
taken. Zo is een managing agent gecontracteerd voor de tactische en operationele aansturing van het 
facilitymanagement. Voor de uitvoering daarvan is onder meer een serviceteam ingesteld en een campusapp 
ontwikkeld.  Verder zijn middels aanbesteding of inkooptrajecten diverse zaken uitbesteed zoals horeca, 
schoonmaak, afvalinzameling, ICT, groenonderhoud. Voor het onderhoud van de gebouw techniek is eind 2018 
een aanbesteding gestart, die begin 2019 tot contractering van een onderhoudspartner zal leiden. 
 

====================================== 


