
 

Kwartaalrapportage Q2 2021 Campus Vastgoed Greenport Venlo pag.  1 

 

 
 
 

 

 
 

Aandeelhouders:  

Provincie Limburg 76%, Gemeente Venlo 24%  

  

Kwartaalrapportage 
B.V. Campus Vastgoed Greenport Venlo 

2 - 2021 



 

Kwartaalrapportage Q2 2021 Campus Vastgoed Greenport Venlo pag.  2 

Dashboard (stand per 30-6-2021) 
 

1. Ontwikkeling Brightlands Campus 

 
 

 
 

2. Financiën 

 



 

Kwartaalrapportage Q2 2021 Campus Vastgoed Greenport Venlo pag.  3 

3. Risicomanagement 

	
4. Toelichting 	

Covid-19 virus 
In het tweede kwartaal zien wij een licht herstel op de exploitatie van de shared services als vergaderen en 
horeca. De verhuur van vastgoed is redelijk op peil gebleven met beperkte covid-gerelateerde opzeggingen. De 
omzet op shared services bedroeg in het tweede kwartaal € 171k ( Q1 106k) ten opzichte van een begroting van 
€ 155k. Uitgaande van een herstel in de tweede helft van het jaar wordt ten aanzien van de shared services 
voorlopig rekening gehouden met iets hogere omzet (€ 19k) over  2021 ten opzichte van de begroting.  
 
Ruimtegebruik Campus 
Het ruimtegebruik op de campus is in het tweede kwartaal iets afgenomen door de huuropzeggingen in het 
tweede kwartaal.  
 
Gebouwexploitatie  
In het tweede kwartaal zijn 205 m2 door nieuwe huurders in gebruik genomen en zijn 1.036 m2 leeggekomen, 
waardoor ultimo Q2 de voorraad 4.686 m2 (Q1 3.986 m2) bedraagt. De voorraad stijgt per 1 juli 2021 met 
7.230 m2 door de ingebruikname van Brighthouse. Op deze voorraad zijn voor 1.117 m2 nieuwe contracten 
gesloten die in de loop van Q3 zullen ingaan. Daarnaast lopen er voor 5.181 m2 leads maar zijn ook voor 1.006 
m2 opzeggingen ontvangen, waarvan 400 m2 door de studentenwissel in augustus.  De voorraad zonder leads 
bedraagt 6.624 m2 waarvan 2.173 m2 open ruimte in de explohal van de Villa Flora en Atrium die als minder 
courant moeten worden beschouwd. Van de overige voorraad betreft vooral voorraad in de nieuwbouw 
Brighthouse waar in de businesscase rekening is gehouden met aanloopleegstand voor de eerste twee jaren.    
 

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 
2021 bespreken en  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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Financiën 
- Het verwacht jaarresultaat sluit met € -3.765 iets lager dan de begroting € -3.639. De omzet blijft met 

249k achter op de begroting met name door hogere frictieleegstand (184k) en een iets achterblijvende 
omzet dienstverlening (€ 65k). De kosten vallen daarentegen naar verwachting € 123k lager uit ondanks 
een overloop van € 80k uit 2020 en hogere afschrijvingen dan begroot door de overloop van investeringen 
van 2020 naar 2021. 

- In deze fase van de campusontwikkeling is Campus Vastgoed BV nog niet winstgevend is, en is ze voor 
haar liquiditeitspositie volledig afhankelijk van agiostortingen van haar aandeelhouders. Voor 2021 was 
een aanvullende agiostorting voorzien van beide aandeelhouders van ruim € 2,4 miljoen. Met de 
aandeelhouders zijn afspraken gemaakt om het liquiditeitsvraagstuk op korte termijn op te vangen en 
wordt overlegd over een structurele oplossing.  

 
Operationeel 
Enkele noemenswaardige punten t.a.v. vastgoed zijn: 
- -Brighthouse 

De nieuwbouw van Brighthouse (kantoren en laboratoria) is opgeleverd in april en wordt per 1 juli in 
gebruik genomen. Inmiddels is het eerste huurcontract voor 2.060 m2 (28%) kantoren gesloten en lopen er 
nog meerdere leads voor 1.921 m2. Daarmee loopt de mogelijke bezetting op naar 55%. De nieuwbouw 
kosten vallen naar verwachting bijna € 2 miljoen lager uit dan aanvankelijk begroot. Door gebruik te 
maken van een bestaand ontwerp en aanbesteding blijkt er o.a. geen aanspraak te zijn gemaakt op de 
risico opslagen en indexaties. 

- Signing 
Op het hele campusterrein is nieuwe bewegwijzering aangebracht en een signing bij en op de gebouwen, 
waarmee de herkenbaarheid van de Brightlands campus en de aldaar gevestigde bedrijven is vergroot. 

- Laadpalen 
De laadpalen bij de Villa Flora en Innovatoren zijn vernieuwd en teven s is het aantal uitgebreid. De oude 
laadpalen waren verouderd, boden onvoldoende capaciteit voor het toegenomen gebruik van elektrische 
auto’s. Het beheer is uitbesteed waarmee nu ook de gebruiker rechtstreeks wordt belast voor het laden. 

 

in M2 vvo leeg ult. 
Q2

Nieuw-
bouw leads toek. 

opzegging Voorraad

Kantoren       1.271      4.252        4.193            606           1.936 
Laboratoria            -        2.834           736              -             2.098 
Box in box         354           -             159              -                195 
Werkplaats Brightworks         892           -             670              -                222 
Werkplaats/open ruimte       2.029         144              -             2.173 
studentenstudio's         140           -             540            400                -   

      4.686      7.230        6.298         1.006           6.624 


