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Bijlage 1: Het scenario'aangenomen voor de toekomst 

In deze stap warden extreme scenario's onderscheiden waarin de niet-voorspelbare 
ontwikkelingen met veel effect op vastgoed zijn bekeken. Door ir. A. Den Heijer is op de 
volgende twee scenario's gekomen: 

ontwikkelingen De universiteit als De klassieke universiteit 
multinational 

Politieke keuzes Private en publieke Alleen publieke financiering 
financiering 

Beschikbare middelen Meer middelen beschikbaar Minder middelen beschikbaar 
vastgoedafdel i ng voor vastgoed voor vastgoed dan nu 
Samenwerkingsverbanden Strategische allianties Alleen allianties met partners 
HBO tussen instellingen in hoger in fundamenteel 

onderwiis wetenschaooeliik onderzoek 
ICT-ontwi kkel i ngen Meer kansen dan Meer bedreigingen dan 

bedreigingen door nieuwe kansen door diverse 
qeneratie studenten gezondheidsrisico's 

Organisatieveranderingen Meer "universiteitsdenken" Meer "faculteitsdenken" en 
en meer organisatorische een weinig flexibele 
flexibiliteit orqanisatie 

Studenteninstroom Studenten met diverse Studenten die meer dan nu 
achtergronden en een wetenschappelijke 
studieoaden carriere ambieren 

De scenario's schetsen contrasterende toekomstbeelden van de universiteit. Omdat 
deze variabelen niet-voorspe/baar zijn, kunnen er geen (financie/e) waarden aan 
toe warden gekend. Om toch mogelijke toekomstbeelden aan te nemen voor het 
bepalen van noodzakelijke acties warden de huidige ontwikkelingen als 
ongewijzigd doorgevoerd naar de toekomst. Dit heet het referentiescenario/ 
trendscenario. Wei zal er bij te nemen acties de consequenties voor toekomstige 
ontwikkelingen beschreven warden. 
Bijvoorbeeld dat indien er private financiering bij universiteiten zal plaatsvinden, 
dat dit een oplossing kan zijn voor het financiele tekort bij de huisvestingsplannen. 
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Bijlage 2: BTW voor universiteiten 

Bij universiteiten zijn de fiscale stimulansen anders omdat er bijzondere bepalingen van 
toepassing zijn. 
In artikel 13, van Wet op de omzetbelasting 1 staat beschreven dat onderwijsinstellingen 
vrijgesteld zijn van omzetbelasting. In tweeerlei opzicht kan de BTW-vrijstelling 
consequenties hebben. Enerzijds betekent een vrijstelling dat de uitgaande declaraties niet 
met omzetbelasting warden verhoogd, anderzijds komt de door derden/leveranciers 
berekende omzetbelasting (de voorbelasting) niet voor aftrek in aanmerking en werkt 
derhalve kostenverhogend. Bij het huren en leasen van gebouwen krijgt een universiteit een 
toeslag op de huurprijs in rekening gebracht door de investeerder, omdat deze haar BTW wil 
terugvorderen, waarvan universiteiten vrijgesteld zijn. Hierdoor is huren of leasen duurder 
voor een universiteit dan voor een commerciele onderneming. Indien wel BTW-belaste 
prestaties warden verricht, heeft de onderwijsinstelling wel recht op aftrek van BTW voor 
zover deze inkoop-BTW in relatie staat tot de BTW-belaste prestaties. Bij zogenaamd 
gemengd gebruik dient het recht op aftrek van voorbelasting te warden toegerekend. 

Vrijgestelde prestaties zijn: 
1. onderwijs (door daartoe bestemde inrichtingen of ondernemers die geen winst 

met onderwijs beogen); 
2. de door een algemene maatregel van bestuur aan te wijzen leveringen en 

diensten van sociale en culturele aard, zonder beoging van winst; 
3. voordrachten; 
4. levering van een roerende zaak uitsluitend gebruikt voor vrijgestelde prestaties; 
5. leveringen en diensten voor financiele steun, leveringen niet hoger dan fl. 150.000 

per jaar, diensten niet hoger dan fl. 50.000,- . 
6. verhuur van onroerende zaken 

Niet vrijgestelde prestaties: 
1. het verstrekken van spijzen en dranken 
2. het verrichten van onderzoek 
3. het ter beschikking stellen van personeel 
4. verzorgen van loon- en salarisadministraties, financiele administraties en 

grootboekadministraties 
5. verhuur van congres- vergader- en tentoonstellingsruimtes. 

Universiteiten zijn ook vrijgesteld van vennootschapsbelasting omdat zij vallen onder de 
overheidsinstellingen. Dit komt omdat het maatschappelijke belang van de instelling op de 
voorgrond staat, beheerst door publiekrechterlijke rechtspersonen. 2 

1 Artikel 13,A, eerste lid , onderdeel i van de Zesde Richtlijn van de Raad van de Europese Unie bevat de 
richtlijn voor vrijstelling van omzetbelasting voor het verstrekken van onderwijs in de Nederlandse wetgeving . 
Deze richtlijn betreft de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten van de Europese Unie inzake 
omzetbelasting. De vrijstelling voor het verstrekken van onderwijs is in de Nederlandse wetgeving per 1 
januari 1979 verankerd in artikel 11, lid 1, letter 0 ten 1 en ten 2 Wet OB . 

2 fiscale en ju ridische aspecten bij onderwijsinstellingen, Ernst & Young, 2000 
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Bijlage 3: procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan 

In onderstaand schema word weergegeven hoe er vrijstell ing voor een project kan worden 
verdeeld indien het bestemmingsplan niet voldoet aan de activiteit van een onderneming. 

Schema procedure Art. 19, eerste lid, van de WRO 

stappen termijn actor a r tikel 

0 . aanvraag om vrijstelling (evt. aanvrager 
voomemen voor aanvraag) 

I. inspraak m.b.t. voorbereiding binnen tcnnijn art. I 9a, 2c gemeente/dc in de 6a RWO/ 
toepassing art . 19, le lid lid (8 weken) gemeente een belang 150 gemeente-wet/ 

hebbendc natuurlijke & gcmeent. verord . 
rechtspersoon 

... 
u 2.a principe besluit negatief: vervolg 8 weken na ontvangst raad 19a, 3c lid WRO w 
a zic stap 7 e .v. aanvraag 
et: 
0. 2.b principe besluit positief: incl. 8 wcken na ontvangst raad J9a, 2e lid WRO 
z w voorbereiding ontwerp-besluit ter aanvraag w 
et: inzage legging + publicatie in 
8 plaatselijke bladen (beschrijving 
;> 

project + r.o . + afWeging) 0 z 
::i 3. terinzagelegging incl . indienen 4 weken gemeente ieder. 3.4 Awb/ 19a, 4e lid ..l w 

schrifielijke zienswijzen bij raad WRO ... 
"' 1i! 4. besluit omtrent aanvragen vvgb . 8 weken (na Li .Jigging) raad l 9a, 5e lid WRO ;> 

a. negatief: zie stap 7 e. v. 
b. positief: zie slap 5 e. v. 

5. aanvragen van vvgb. incl . 2 wekcn raad J 9a, 6c lid WRO 
zienswijzen ontw. bes!. r.o. & 
afWegingen 

~ stappen tcrmijn actor artikel 

6. bekendmaking besl. omtrent vvgb . 8 weken na ontvangst G.S. l 9a, 8e lid WRO 
aanvraag vvgb. 

incl. horcn IRO G.S./IRO l9a, 7c lid WRO 

7. besluit omtrcnt vrljstelling 2 wekcn na raad 19a, llc lid WRO 
inwerkinglreding bes!. 
vvgb . 

8. bczwaar bij raad dcsgewcnst incl. binnen 6 wckcn na aan vrager/bcl anghebbcndc Awb., art . 7: 1 
verzoek om voorl. voorz. bij bekendmaking 
president Rb. 

9. hcrovcrwegingsbesluit binnen 6 wekcn + cvt. 4 raad Awb. 7:10 
wckcn na ontvangst 
bczwaarschrift 

10. beroep bij rechthank 6 wckcn na bekendmaking bclanghebbcnde Awb. 8:1, 6:8 

l l. hoger berocp bij R.v.Statc , Afd. bi1U1cn 6 weken na bclanghcbbende 37 WRvSt. 
bestuursrcchti;praak bckendrnaking 
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Bijlage 4: Hoofdlijnen van het wetsvoorstel met betrekking tot het 
bestemmingsplan 

Bepaalde gebieden in een gemeente hebben een bestemming opgelegd gekregen. Wat dit 
inhoudt is beschreven in het wetsvoorstel: 

a) de bestemmingsplanverplichting geldt voor het gehele gemeentelijk grondgebied; 
b) de leefmilieuverordening en het stadsvernieuwingsplan komen te vervallen en gaan 

onderdeel uitmaken van het bestemmingsplan; 
c) buitenlandse vrijstellingen (artikel 19) warden ingeperkt tot een bij amvb 

vastgestelde "kruimellijst",waarbinnen B&W bevoegd zijn zelf ontheffingen te 
verlenen; 

d) de zelfstandige projectprocedure wordt afgeschaft; 
e) tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan(bedoeld voor noodsituaties) wordt 

teruggebracht van vijf naar drie jaar; 
f) De bestemmingsplanprocedure ( exclusief procedures bij de rechter) is teruggebracht 

van 58 naar 34 weken met name door goedkeuring achteraf te vervangen door de 
toets van rijk respectievelijk provincie te integreren in de totstandkomingsprocedure 
van het bestemmingsplan en deze aan termijnen te binden; 

g) voorzien is in een zienswijzenprocedure bij de gemeenteraad tijdens de voorbereiding 
van het bestemmingsplan en beroep in een instantie bij de Raad van State; 

h) gemeenten warden verplicht jaarlijks verslag te doen van hun ruimtelijk beleid, waar 
ook deel van uit maakt de actualiteit van het bestemmingsplanbestand en de 
handhaving; dit verslag moet aan gedeputeerde staten en de VROM-inspectie warden 
toegezonden; 

i) bestemmingsplannen warden ten minste eenmaal in de tien jaren vastgesteld; 
j) bestemmingsplannen ouder dan 10 jaar warden "bevroren; dat wil zeggen dat 

vergunningen vanaf dat moment dienen te warden aangehouden; 
k) een ieder kan verzoeken bestemmingsplannen te herzien; 
I) er wordt voorgesorteerd op de digitalisering van de bestemmingsplanprocedure en de 

te raadplegen bestemmingsplanbestanden. 
Onderstaand schema geeft de vernieuwde procedure aan om een bestemmingsplan te 
wijzigen . 

vergelijking bestemmingplanprocedures in huidige WRO en in het wetsvoorstel 

huidige procedure 
lnspraak via inspraakverordening (150 Gemeentewet}, 
bestuurlijk overleg met gemeenten. waterschappen , diensten rijk en provincie 
kennisgeving van terinzagelegging in Stcrt/bladen of andere geschikte wijze + afzonder1ijke 
kennisaeving aan grondeigenaren (N.B. geen termijn waart>innen terinzagelega1ng dient te volgen) 
terinzagelegging ontwerp-besluit 4 weken 
- terinzagelegging op pmvincie- en gemeentehuizen 
- min. 3 aaneengesloten uren per week bui!en werkuren 
- verstrekken afschrift hm vergoeding kosten 

4 weken 

Schrifteliike zienswijzen door een 1eder: 1ermijn terinzageligging :; 4 weken 
- gelegenheid tot nadere mondelinge loelichting voor degenen die tijdig zienswijze hebben kenbaar 
gemaakt: hiervan wordt een verstag opgemaakt 

vaststelling bestemmingsplan door gemeenteraad: binnen 8 weken of indien z1ensw11zen binnen 4 
maanden na terinzageligging 
geen beroep (negat1eve li1st Awb) 

loezending aan GS: z.s.m. doch binnen 4 weken na vaststelling + 
kenn isgeving van terinzageJeggmg in Scrt/bladen of andere geschikte wijze + 
terinzagelegging : 4 weken 

8-16 weken 

4 weken 
Schrih.ell jke bedenkingen t>i1 GS voor inbrengers llJdige zienswtjze of verschoonbare 
belanghebbenden, of biJ wiJZig1ngen t.o.v. ontwerp een ieder: termijn terinzageligging:; 4 weken: 
- gelegenheid nadere mondel1nge toehchllng voor inbrengers tijdige bedenk1ngen 
• horen ppc door GEDEPUTEERDE STATEN 
goedkeuringsbesluit GS· binnen ~ 3 weken of b1j bedenkingen 6 maanden 

bekendmaking goedkeunngsbeslu1t + 
toezending aan inbrengers bedenkingen. ppc. 1ro 

terinzagelegging goedkeuringsbeslu1t op gemeentehu1s· 
- 1nd1en geen bedenkingen iro: binnen 2 weken na bekendmaking 

13-24 weken 

- 1nd1en wel bedenk1ngen iro maar oeen vervang1ngsbeslu1t minister: m.1.v. e• week na bekendmak1ng 
beroep goedkeuringsbesluit een instanlie binnen 6 weken na bekendmak1ng: mdteners tijdige 
bedenkingen bij gs, verschoonbare belanghebbenden (geen bezwaar) 

6 wekcn 
lnwerklngtreding goedkeunngsbesluit : dag na afloop beroepstermiJn = 6 weken na bekendmak1ng 

DUUR TOTALE PROCEDURE : MIN . 39 WEKEN MAX. 58 WEKEN 

nieuwe procedure 
lnspraak via inspraakverordening (150 Gemeentewet na wijziging: nieuwe afd. 3.4 Awb) 

kennisgeving in Stcrt/bladen of andere geschikte wijze van zakelijke inhoud ontwerp-beslu\t 
(N .8. geen termijn waarbinnen terinzagelegg1ng dient te volgen) 
terinzagelegging ontwerp-bestuit en bijbehorende stukken: 6 weken of ranger (bij wetlelijk v00<schrift 
kan !angere termijn warden bepaald) 
- verstrekken afschrift ten vergoeding kosten 
- aanvulling stukken met nieuwe re\evante stukken en gegevens 
toezending ontwerp-besluit aan gs, iro en andere rijksd iensten 

schriftelijke of mondelinge zienswijzen d00< een iedere: 6 weken 
- (zonodig) ook inbrengen zienswijzen door gs en rijk 
- verslag opmaken van mondelinge zienswijzen 

vaststelling bestemm1ngsplan door gemeenteraad: 
indien geen zienswi1zen ingediend : binnen 8 weken na tennzageliggmg 
indien ziensw1jzen ingediend: 16 weken na terinzageligging 

6 waken 

8-16 weken 

algemene bekendmaklng zakelijke inhoud besluit 1n bladen + terinzagelegging totate besluit met 
voorafgaande kennisgeving · 
- 1nd1en r\jk of provmcie zienswi1zen hebben mged1end· 6 weken na vaststelhng 
- anders: binnen 2 weken na vaststelling 
toezending totale beslull aan gs. ire en andere betrokken rijksdiensten 

beroep (geen t>ezwaar) in een 1nstant1e binnen 6 weken na bekendmaking: inbrengers z1enswi1zen , 
verschoonbare belanghebbenden en bij wijzigingen t.o v. on twerp betwis ters w1jzigmgen 

6 weken 
inwerkingtreding : dag na afloop beroepsterm11n ::: 6 weken na bckendmaking 

DUUR TOTALE PROCEDURE : MIN. 22 WEKEN MAX. 34 WEKEN 
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Bijlage 5: De mate van courantheid 

Van belang voor dit onderzoek is te weten of een object courant of juist incourant is. 
De courantheid7 is een begrip waarmee wordt aangeduid of er voor het betreffende en 
vergelijkbare vastgoedobjecten marktinformatie beschikbaar is. Met andere woorden, of er 
regelmatig vastgoedobjecten uit die categorie warden verhandeld, dan wel of er een 
gewillige huurmarkt voor bestaat. De mate van courantheid is daarmee een individuele 
inschatting en een subjectief begrip. De subjectiviteit in het begrip courantheid moet warden 
vermeden. Daarom is het noodzakelijk de courantheid te ontrafelen in een aantal bepalende 
factoren. 

De mate van courantheid is afhankelijk van een aantal locatie- en gebouwkenmerken. Aan 
deze kenmerken wordt per bedrijfssector verschillende eisen gesteld . Voor dit onderzoek zijn 
de vol gen de sectoren van belang (CBS): 
• Industrie en productie (SBl-klasse 1, 2 en 3); 
• Handel (SBI-klasse 6); 
• Verkeer en vervoer (SBl-klasse 7). 

De activiteiten van de SBl-klasse 1, 2 en 3 richten zich voor het grootste gedeelte op de 
productie van goederen of het samenstellen of assembleren van producten. Een klein 
percentage op dienstverlening, verkoop, onderzoek en/ of administratie en beheer en er is 
een restcategorie met verscheidene activiteiten. 
De tweede groep bedrijven bestaat uit bedrijven in de sectoren groothandel en tussenhandel. 
De hoofdactiviteit in deze groep bedrijven is met name de op- en overslag en groat- of 
tussenhandel. Overige activiteiten bestaan uit dienstverlening, verkoop, onderzoek en 
administratiebeheer, productie of samenstellen / assembleren van goederen en verplaatsing 
of transport van goederen of personen. 
De laatste categorie bestaat uit bedrijven die zich voornamelijk richten hun activiteiten op de 
verplaatsing van goederen en of personen, dienstverlening, verkoop, onderzoek en 
administratiebeheer of de op- en overslag of de groat- en tussenhandel. 

Al eerder is gezegd dat de courantheid van een object bepaald wordt door het aantal 
marktgegevens dat van soortgelijke objecten beschikbaar is. De beschikbaarheid van de 
marktgegevens wordt bepaald door zowel locatie- als gebouwkenmerken. Uit een aantal 
interviews zijn de vol gen de aspecten geselecteerd die de mate van courantheid bepalen: 
• Locatie; 
• Milieuzonering; 
• Schaal / grootte; 
• Verschijningsvorm; 
• Gebruiksmogelijkheden object; 
• Specificaties gebouw; 
• Ouderdom gebouw. 
In de navolgende paragrafen zal op deze kenmerken dieper warden ingegaan, om 
vervolgens te komen tot een indicator die aangeeft in hoeverre een gebouw een courant 
of incourant object betreft. 

Locatie 
De locatiekeuze van bedrijven is een samenspel van een aantal factoren. De factoren die 
daarin van doorslaggevend belang kunnen zijn, hebben dus een grate invloed op de 
courantheid van een object . Van doorslaggevend belang voor alle sectoren zijn de volgende 
factoren: de bereikbaarheid, het imago van het bedrijventerrein en de mogelijkheden van 
het terrein. 

1 Prof.ir. W .G. Keeris, Vastgoedbeheer Lexicon,2001 
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Wordt er gekeken op bedrijfstakniveau naar een locatie en naar de bereikbaarheid ervan dan 
is het tevens van belang een onderscheid te maken in de relatie van het betreffende bedrijf 
tot zijn markt. Afhankelijk van het product dat in het primaire proces van het betreffende 
bedrijf geproduceerd wordt, kunnen er op het gebied van vestigingsplaatskeuze verschillende 
kostenoverwegingen gemaakt worden. Zo worden er bedrijven onderscheiden die een 
beperkte afstand willen tot hun toeleveranciers, maar ook bedrijven die juist een korte 
afstand wensen tot hun afzetgebied. Deze criteria spelen echter bij de waardebepaling van 
een gebouw geen rol. 
In de navolgende paragraaf zal een uiteenzetting volgen van de voor de waardering van 
belang zijnde factoren. 

De bereikbaarheid van een locatie 
De sectoren die behoren tot het onderzoeksgebied hechten een zeer grote waarde aan de 
bereikbaarheid van hun locatie. De bereikbaarheid is afhankelijk van de nabijheid van 
belangrijke infrastructuur of de nabijheid van de mainports. Nederland is de laatste jaren 
niet enkel meer de randstad. Met de eenwording van Europa en het openstellen van de 
Europese grenzen zien we steeds meer ruimtevraag langs de corridors. In onderstaand figuur 
zijn zowel de nationale als de internationale corridors van Nederland aangegeven'. 

•.. · : 

·-.: •. /.'. 
.: .. --.: .... 

Figuur 83.1: Nationale en internationale corridors in Nederland 

Op de internationale 
corridors worden de 
economische en 
internationale functies 
geaccentueerd, met als 
belangrijkste kenmerk 
snelle doorstroming en 
een beperkt aantal, 

multimodale 
knooppunten. Daarbij is 
de bereikbaarheid van de 
main ports en de 
knooppunten van groot 
belang. 

De nationale corridors 
verbinden de 
stadsgewesten en de 
economische centra op 
nationale schaal met 
elkaar. Deze assen 
fungeren als economische 
ontwikkelingsas, waarbij 
op de knooppunten actief 

gebruik wordt gemaakt van de economische potenties rond vervoer. Deze gebieden 
kenmerken zich door een regionale tot nationale schaal en goede regionale OV-ontsluitingen. 
Daarnaast vinden we vaak op randen van verstedelijkte gebieden bedrijventerreinen. De 
bereikbaarheid van deze terreinen is vaak redelijk. Er zijn wel infrastructurele verbindingen 
maar ze zijn niet optimaal te noemen. 
De buitengebieden bieden veel ruimte maar de infrastructurele verbindingen zijn hier matig 
tot slecht te noemen. De bereikbaarheid van deze gebieden is slecht. Daardoor zijn deze 
gebieden vrijwel niet geschikt als locatiekeuze voor de bedrijven die tot dit onderzoeksgebied 
behoren. Maar ook de binnenstedelijke gebieden behoren tot deze groep. 
Ten aanzien van de bereikbaarheid van een locatie kunnen we de volgende verdeling maken: 

3 Ministerie van Verkeer en Waterstaat 
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• Langs internationale corridors in de nabijheid van grate knooppunten en mainports; 
• Langs nationale corridors in de nabijheid van grate infrastructurele knooppunten; 
• Langs nationale corridors; 
• Aan de randen van stedelijke gebieden; 
• Overige. 
De bereikbaarheid van een locatie is omschreven op basis van internationale, nationale, 
regionale en lokale bereikbaarheid. Een bereikbaarheid die internationaal zeer goed is scoort 
daarbij uiteraard het hoogst en een locatie in een buitengebied met nauwelijks 
infrastructurele ontsluitingen scoort daarbij het laagst. 
Bereikbaarheid 

Score Omschri 'vin 
Overige gebieden 
Aan de randen van stedelijke gebieden 
Langs nationale corridors 

1 
2 
3 
4 
5 

Langs nationale corridors in de nabijheid van grate infrastructurele knooppunten 
Lan s internationale corridors in de nabi 'heid van rote knoo unten en main arts 

Het imago van de locatie 
Het imago van een locatie is een criterium dat eveneens van groat belang kan zijn op de 
vestigingsplaatskeuze van een bedrijf. Wanneer we spreken over het imago van een locatie 
dan bedoelen we in dit verband de aantrekkingskracht die een locatie uitoefent op een 
bedrijf om zich op dat betreffende terrein te vestigen. 
Imago van een terrein is afhankelijk van de bekendheid die het terrein heeft in 
internationale, nationale, regionale of lokale zin. Eveneens speelt de aanwezigheid van 
andere bedrijven hierbij een grate rol. Het is als het ware een prestige kwestie zich te 
vestigen op een bedrijventerrein dat algemeen bekend is. Deze terreinen zijn over het 
algemeen ook uitgerust met de meest moderne voorzieningen en dergelijke. We 
onderscheiden in dit verband de volgende locaties: 
• Een internationaal bekende locatie met overwegend internationaal georienteerde 

bedrijven; 
• Een nationaal bekende locatie met overwegend nationaal georienteerde bedrijven; 
• Een regionaal bekende locatie met overwegend regionaal georienteerde bedrijven; 
• Een plaatselijk bekende locatie met overwegend lokaal georienteerde bedrijven; 
• Een locatie met niet of nauwelijks aanwezigheid van andere bedrijven, met daardoor 

weinig tot geen aantrekkingskracht op andere bedrijven. 

Het imago van een locatie heeft een sterk verband met de bekendheid van een terrein en de 
daarop gevestigde bedrijven in internationaal, nationaal, regionaal of lokaal opzicht. Een 
terrein met een internationale bekendheid en met overwegend internationaal opererende 
bedrijven bezit meer aantrekkingskracht op andere bedrijven dan een vrijstaand gebouw met 
weinig aantrekkingskracht. 

Ima o van locatie 
Score Omschrijving 

1 Een terrein met een solitair gebouw. 
2 Een terrein met overwegend plaatselijk opererende bedrijven. 
3 Een terrein met overwegend regionaal opererende bedrijven. 
4 Een terrein met nationale bekendheid met overwegend nationaal opererende bedrijven. 
5 Een terrein met internationale bekendheid met overwegend internationaal opererende 

bedri ·ven. 

Milieuzoneringen 
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Gebouwen met de daarin gevestigde bedrijven en bedrijventerreinen kunnen warden 
ingedeeld aan de hand van de overlast of hinder die zij veroorzaken voor hun omgeving. Het 
Ministerie van Volkhuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer heeft met betrekking 
tot deze overlast en hinder milieucategorieen opgesteld. In beginsel wordt de milieuzonering 
gehanteerd ter bescherming van alle denkbare gevoelige en minder gevoelige gebieden. Hoe 
gevoelig een gebied is voor bedrijfsactiviteiten is mede afhankelijk van het omgevingstype. 
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de verschillende gebiedstypen, de 
bijbehorende milieukwaliteiten en de toegestane milieucategorieen. De prestatie van de 
milieuzonerin en ziet er dan als vol t uit: 
Score Omschrijving 

1 Een terrein met milieucategorie t/m 5 
3 Een terrein met milieucategorie t/m 3 
5 Een terrein met milieucate orie 4 
De milieukwaliteit heeft de milieuhygienische kwaliteit aan van 1 (hoge milieukwaliteit) tot 
en met 5 (lage milieukwaliteit). De kolom met milieucategorieen geeft aan welke bedrijven 
zich als gevolg van de milieukwaliteit zich maximaal in een gebiedstype mogen vestigen. 
Verder is er in de tabel aangegeven welke afstand bedrijven moeten hebben ten opzichte van 
woningen, op basis van hun milieubelastingcomponent (geur, stof, geluid, gevaar). 
Investeerders in vastgoed en met name investeerders in gebouwen prefereren een 
bedrijfsgebouw met een milieucategorie 4 of lager. Dit in verband met het te lopen risico op 
een belegging. Een milieucategorie lager dan 2 duidt op een woonbestemming, op dit soort 
locaties zijn geen bedrijven toegestaan. Een milieucategorie 6 duidt op een zeer zware 
industrie, welke te vergelijken is met een nucleaire fabriek. Deze categorie is dus eveneens 
incourant voor de bedrijven behorend tot ans onderzoeksgebied . De bedrijven die gerekend 
kunnen warden tot het onderzoeksgebied hebben een milieucategorie 3 tot maximaal 5. 
Daarbij is milieucategorie 4 het meest courant, gevolgd door milieucategorie 3 en als laatste 
5. 

Schaal / grootte 
Gebouwen zijn te vinden in alle soorten en maten. Van kleine zelfstandige bedrijven tot 
megavestigingen. De schaal van een object is van wezenlijk belang voor de mate van 
courantheid van een object. In dit verband wordt met de courantheid van een object 
bedoeld dat er een voldoende aantal gelijkwaardige transacties zijn gedaan die gegevens 
kunnen opleveren voor de huidige waardering van een soortgelijk object. Derhalve is het hier 
niet van belang in kaart te brengen welke metrages men in de markt vraagt, maar hoeveel 
transacties er in een bepaalde grootteklasse gedaan warden. 

DTZ Zadelhoft4 definieert de volgende grootteklassen: 
< 1.000 m 2 VVO 
1.000- 2.500m 2 VVO 
2.500- 5.000 m 2 VVO 
5.000- 10.000 m 2 VVO 
> 10.000 m 2 VVO 

In het algemeen kan men stellen dater meer transacties plaatsvinden in de kleinere klassen 
dan in de grotere klassen. Dit is een stelling die werd ingenomen tijdens de meeste 
interviews met makelaars. 
In het algemeen kan men stellen dater meer transacties plaatsvinden in de kleinere klassen 
dan in de grotere klassen. De prestatie van schaal I grootte kan dan als volgt warden 
omschreven: 

4 DTZ Zadelhoff research : Cijfers in perspectief; De Nederlandse markt voor commercieel vastgoed in 2000, 2001 
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Score 
1 
2 
3 
4 
5 

Omschri ·vin 
Vestigingen >10.000 m 2 

Vestigingen 5.000 - 10.000 m 2 

Vestigingen 2.500 - 5.000 m 2 

Vestigingen 1.000 - 2.500 m 2 

Vesti in en <l.000 m 2 

Verschijningsvorm 
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Een indeling op basis van een verschijningsvorm houdt in dat er gestreefd wordt naar 
bedrijven met een soortgelijke uitstraling in een zelfde groep te plaatsen (werkdocument 
BRO). Het gaat daarbij niet om de activiteiten die op het terrein achter de gevels 
plaatsvinden. 

Er worden 5 typen5 onderscheiden: 
1) Kantoorachtig 
Deze gebouwen zijn herkenbaar aan de algehele presentatie als kantoorgebouw. Een 
bedrijfshal is in de kantoorachtige uitstraling ge·integreerd, waardoor de identiteit van het 
gebouw gewaarborgd blijft. Het gebouw bestaat uit meerdere bouwlagen. Het gebouw is 
representatief gebouwd. Deze gebouwen hebben veelal het volgende materiaalgebruik: 
baksteen, glas, natuursteen en aluminium. De verhouding kantoor I bedrijfsruimte ligt op 
50% / 50%, en ligt hiermee op de grens van wat men tot de bedrijfsgebouwen rekent. 
2) Kantoorachtig met hal 
In dit soort gebouwen zijn twee aparte ruimtelijke elementen te onderscheiden. Het 
kopgebouw dat in vrijwel alle gevallen een kantoor betreft fungeert als blikvanger, het 
andere heeft duidelijk de uitstraling van een hal. Daarbij is de verdeling van de oppervlakte 
tussen de panden 30% kantoor en 70% hal. Het gebouw kan uit meer dan 1 bouwlaag 
bestaan en is representatief van karakter. Bij de bouw van dit soort gebouwen wordt er 
veelvuldig gebruik gemaakt van baksteen, glas en plaatmateriaal. 
3) Een bedrijfshal zonder open opslag 
Aan dit gebouw ontbreekt een duidelijk zichtbare entree. Wanneer er al kantoorruimte in het 
gebouw aanwezig is dan is deze volledig in het gebouw ge"integreerd en niet als eenheid 
herkenbaar. Het pand wordt vaak omschreven als een doos. Het gebouw bestaat meestal 
slechts uit 1 bouwlaag, met een verdiepingshoogte tussen de 8 a 15 meter. Het 
materiaalgebruik is veelal plaatmateriaal en soms ook baksteen. 
4) Een bedrijfshal met open opslag 
De bedrijfshal is eveneens een doos. Alleen hier wordt een groot gedeelte van de kavel 
gedomineerd door de opslag van materialen. Dit soort gebouwen bestaan in de meeste 
gevallen eveneens slechts uit 1 bouwlaag, met een verdiepingshoogte van 8 a 15 meter. Het 
materiaalgebruik is hetzelfde als dat van hallen zonder open opslag en bestaat uit 
plaatmateriaal en soms baksteen. 
5) Een pand voor de proces-industrie 
Deze gebouwen hebben een over het algemeen afwijkende vorm en hoogte. Verder vinden 
de bedrijfsactiviteiten voornamelijk buiten plaats, installaties en machines zijn niet (geheel) 
van de buitenlucht afgesloten. Silo's, transportleidingen, en dergelijke bepalen het beeld. 
Hier kan nog een 6e type aan worden toegevoegd, namelijk: 
6) Een verzamelcomplex 
Deze gebouwen huisvesten 2 of meer bedrijven. Het gebouw kan zowel bestaan uit kantoor 
als hal. In dit soort gebouwen vestigen zich veelal kleinere ondernemers. De gebouwen zijn 
geschikt voor activiteiten als opslag, productie- en handelsactiviteiten. Dit soort gebouwen 
hebben over het algemeen een representatieve uitstraling en worden vaak gekenmerkt door 
een architectonisch ontwerp. Het materiaal gebruik is hoogwaardig en bestaat veelal uit 
baksteen, glas, natuursteen, aluminium en plaatmaterialen. 

5 BRO adviseurs: Werkdocument 
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Voor de bepaling van de courantheid kunnen we twee typen gebouwen samenvoegen. 
Concreet zijn dit de bedrijfshallen met en zonder open opslag. Panden voor de 
procesindustrie hebben op zich niet of nauwelijks waarde. Zij zijn slechts een omhulsel van 
een machine en vervullen slechts alleen deze functie. Deze panden hebben om deze reden 
dan ook geen toegevoegde waarde voor een investeerder in vastgoed. In de markt zien we 
dat de kantoorachtigen met hal de meest courante groep gebouwen zijn. daarnaast zijn bij 
veel kleine bedrijven de verzamelcomplexen erg in trek en daarmee ook courant. De 
specifieke bedrijfshallen zijn eveneens goed verhandelbaar. 
De restatie ziet er dan als vol t uit: 
Score 
1 
2 
3 
4 
5 

Omschri ·vin 
Proces- industrie 
Kantoorachtigen 
Bedrijfshallen 
Verza melcom pl ex en 
Kantoorachti en met hal 

Gebruik en aard primair proces 

Bedrijven die zich vestigen in gebouwen verschillen in vele opzichten van elkaar. De 
bedrijven vertonen met name verschillen in de aard van hun primair proces en daarmee de 
producten die zij leveren . Om hier een structuur in te kunnen vinden maken we gebruik van 
de Bedrijfsindeling, zoals deze is opgesteld door de Kamer van Koophandel, kortweg de BIK. 
De invoering van de BIK sluit aan op internationale afspraken over de typering van 
activiteiten. Door het CBS is in 1993 de Standaard bedrijfsindeling opgesteld. Deze codering 
sluit aan op de internationaal gemaakte afspraken. Beide indelingen hebben dezelfde 
hoofdgroeperingen. De hoofdgroeperingen zien er als volgt uit: 
A Landbouw, j acht en bosbouw 
B Visserij 
C Winning van delfstoffen 
D Industrie 
E productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas en water 
F Bouwnijverheid 
G Reparatie van consumentenartikelen en handel 
H Hore ca 
I Vervoer, opslag en communicatie 
J Financiele instellingen 
K Verhuur van & handel in onroerend goed, verhuur van roerende goederen en 

zakelijke dienstverlening 
L Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen 
M Onderwijs 
N Gezondheids- en welzijnszorg 
O Milieudienstverlening, cultuur, recreatie en overige dienstverlening 
P Particuliere huishoudens met personeel in loondienst 
Q Extra-territoriale lichamen en organisaties 
Op basis van gesprekken met diverse makelaars en researchafdelingen kunnen we tot de 
groep gebruikers van gebouwen de volgende hoofdgroepen rekenen: 
• Industrie 
• Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas en water 
• Bouwnijverheid 
• Reparatie en handel 
• Vervoer, opslag en communicatie 
De mate van courantheid van een gebouw wordt op dit vlak bepaald door het aantal sectoren 
dat zich in het gebouw kan vestigen zonder ingrijpende veranderingen aan te brengen. 
De prestatie van de gebruiksmogelijkheden ziet er als volgt uit : 
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Score 
1 
2 
3 
4 
5 

Omschri 'vin 
Slechts een sector is geschikt om zich in het gebouw te vestigen 
twee sectoren zijn geschikt om zich in het gebouw te vestigen 
drie sectoren zijn geschikt om zich in het gebouw te vestigen 
vier sectoren zijn gesch ikt om zich in het gebouw te vestigen 
vi 'f sectoren zi ·n eschikt om zich in het ebouw te vesti en 

Specificaties gebouw 
Gebouwen kenmerken zich door de noodzakelijke aanwezigheid van een aantal 
voorzieningen. Zo moet het gebouw voldoen aan een groot aantal specifieke eisen, deze 
eisen hebben tot gevolg dat de gebouwenmarkt erg heterogeen is. Er zijn echter een aantal 
specificaties te noemen die voor vrijwel alle bedrijven in dit onderzoeksgebied van 
toepassing kunnen zijn. Deze specificaties zijn afgeleidt uit ender meer het 
afstudeeronderzoek van J. van Tienen 6 en uit de interviews. 
Dit zij n de vol gen de eisen : 
• bedrijfshal beschikt over 1 of meerdere overhead deuren en dockshelters; 
• vrije hal hoogte ligt tussen de 6,0 en 8,0 meter; 
• het draagvermogen van de bedrijfsvloer bedraagt minimaal 2500 kg/m 2 ; 

• de bedrijfsruimte is zoveel mogelijk kolomvrij gehouden; 
• het is goed zichtbaar welk bedrijf in het bedrijfspand gevestigd is. 
De restatie van de s ecificaties kan als vol t omschreven worden: 
Score 
1 
2 
3 
4 
5 

Omschri ·vin 
Het gebouw voldoet aan geen van de specificaties 
Het gebouw voldoet aan een van de specificaties 
Het gebouw voldoet aan twee van de specificaties 
Het gebouw voldoet aan drie van de specificaties 
Het ebouw voldoet aan meer dan vier van de s ecificaties 

Ouderdom gebouw 
De kwaliteit van het gebouw is mede afhankelijk van de periode waarin het gebouw gebouwd 
is en dus de datering van het gebouw. 30 jaar geleden werden er andere eisen aan 
gebouwen gesteld als vandaag de dag . In de praktijk zie je dus ook vaak dat gebouwen met 
een hogere leeftijd niet meer voldoen aan de hu idige eisen van bedrijven waardoor een grote 
leegstand kan ontstaan. Gebouwen kenmerken zich door de vraag naar functionaliteit en 
staat de hu isvesting in het teken van het primaire proces. 
Er kunnen de volgende ouderdomsklassen bij benadering onderscheiden worden: 
• ouder dan 1960 
• Periode van 1960 tot 1970 
• Periode van 1970 tot 1980 
• Periode van 1980 tot 1990 
• Later dan 1990 
Voor de courantheid geldt dat een jonger gebouw couranter is dan een ouder gebouw. 
Prestatie voor de ouderdom van een ebouw kan als vol t omschreven word en: 
Score 
1 
2 
3 
4 
5 

Omschri 'vin 
Gebouwd voor 1960 
Gebouwd tussen 1960 en 1970 
Gebouwd tussen 1970 en 1980 
Gebouwd tussen 1980 en 1990 
Gebouwd na 1990 

6 J . van Tienen : Een verken nend onderzoek naar bedrijfsru imte als belegg ingsobject; 1999 
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Courantheid aspecten operationaliseren 
Om de courantheid van een object te kunnen bepalen is het noodzakelijk de verschillende 
aspecten die de mate van courantheid bepalen, in beeld te brengen. Bovenstaande 
paragrafen geven een beschrijving van ieder van de aspecten die mede de courantheid van 
een object bepalen . Van elk aspect en hun eventuele deelaspecten wordt een bandbreedte 1 
tot en met 5 gegeven, waarin men de prestatie op dit aspect kan uitdrukken. 
Bij een niveau 1 wordt een marginale invloed verondersteld. Niveau 3 geelt daarbij een 
gemiddeld prestatieniveau. Een prestatieniveau 5 geelt een maximale prestatie weer. De 
prestatie-omschrijvingen kunnen numerieke opeenvolgende niveaus zijn, maar ook 
kwalitatief opeenvolgende niveaus komen voor. Een object kan op 1 aspect niet voldoen aan 
de gestelde prestaties en daarmee al niet meer als courant object worden beschouwd dat is 
het zogenaamde vetocriterium. Ter bepaling van de courantheid van gebouwen is de locatie 
het veto-criterium. Dit terwijl andere aspecten wellicht een minder doorslaggevende rol 

I spe en 
Deel aspect Score object Mini male Courantheid op Courantheid 

score onderdeel 
1 2 3 4 5 

Locatie Bereikbaarheid 6 < 6 incourant 
Imago (3 + 3) > 6 courant 

Milieuzonering 3 < 3 incourant 
> 3 courant 

Schaal I 3 < 3 incourant 
qrootte > 3 courant 
Verschijnings 3 < 3 incourant 
vorm > 3 courant 
Gebru i ksmogel 3 < 3 incourant 
iikheden > 3 courant 
Specificaties 3 < 3 incourant 

> 3 courant 
Ouderdom 3 < 3 incourant 

> 3 courant 
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Bijlage 6: Rekenmodel voor ruimtebeheer· 

Met de scenario's en het ruimtebehoefte-berekeningsmodel kan inzicht worden gegeven in de 
mogelijke ruimtebehoefte in vergelijking met het ruimte-aanbod en de aanpassings
alternatieven voor de besluitvorming voor het strategisch ruimtebeheer. 
Het toetsen van het geoptimaliseerde ruimtebeheerproces zal worden gedaan per faculteit. 
Een faculteit is een organisatie-eenheid een onderdeel van de totale organisatie. Hierdoor 
zullen bij het toetsen ook alleen die knelpunten naar voren komen die zich voor doen bij het 
ruimtebeheer van de centrale ruimten van deze faculteit . De activiteiten van de decentrale 
ruimten kunnen weliswaar worden ge"inventariseerd, maar kunnen niet worden meegenomen 
bij het berekenen van de ruimtebehoefte. Daarnaast heeft iedere organisatie-eenheid haar 
eigen kenmerken en zullen bij de toetsing mogelijk alleen die knelpunten blijken die 
voortkomen uit de kenmerken per faculteit afzonderlijk. 

Om het berekenen van de ruimtebehoefte te vergemakkelijken is de theorie verwerkt in een 
excel-spreadsheet. In onderstaand plaatje is het 'basis ruimtebehoefte-berekeningsmodel', 
de opzet van het re ken model weergegeven: 
BASIS RUIMTEBEHOEFTE-BEREKENINGSMODEL 

Alie gebruikers 
Alie studenten 
Studenten-ov 
Studenten-nov 
Studenten-nov-int 
Studenten-nov ext 
Personeel 
Wetenschappelijk personeel 
Wp-onderwijs 
Wp-onderzoek 
Ondersteunend personeel 
Externen 
Boeken 

0 
ol 
0 
0 
0 
0 
0 
ol 
0 
0 

§ 

% student-ov ol 
% student-nov 1 
% student-nov-int ol 
%student-nov-ext ____ .,... 

%wp-ow 
%wp-oz ~I 

Globaal bestaat het model uit ge·inventariseerde gegevens, afgeleide gegevens en berekende 
gegevens. Onderstaande gegevens zijn de ge·inventariseerde gegevens. Deze moeten worden 
ingevuld alvorens te komen tot de totale benodigde oppervlakte per ruimtesoort in 
vergelijking met het aanbod. 
De afgeleide en berekende gegevens zijn komzen dan in de volgende classificering terecht: 

Soort activiteiten 

Er zijn daarbij naar de instellingsdoelstellingen gekeken en naar twee typen scenario's; de 
universiteit als multinational en de klassieke universiteit. 
Een specifieke toelichting is te vinden in onderstaande legenda. Hierin wordt precies 
aangegeven welke gegevens, ge"inventariseerd, afgeleid en berekend zijn. Ook wordt er 
aangegeven op welke manier de gegevens worden afgeleid of berekend en wat de 
afkortingen, die voor de overzichtelijkheid worden gebruikt, precies betekenen. 

• Ruimtebeheer,tussenverslag , Nadia van Houwelingen, februari 2002 
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LEGENDA GEINVENTARISEERDE ACTIVITEITEN 

lsoort activiteit 

loagdeel 

IRelatie 

lomgeving 

IHoofgebr 

IGroepsgr.hg 

I Extra gebruiker 

IGroepsgr.eg 

I Benodigde tijd 

IAtwerking 

IBenodigde hulpmiddelen 

! 11: Benodigde Hulpmiddelen 

!12: Rekenwaarde 

It 3: Extra rekenwaarde 

114: Daglicht 

Its: Hoogte 

I 1 s: Vloerbelasting 

117: Totale groepsgrootte 

l1a:Aantal groepen 

119: Verhoudingsgetal 

120: Aantal ru imten 

!21 : Oppervlakte per ruimte 

22: Totale o ervlakte 

[variabel] 

07:00 -18:00 
18:00 - 23:00 
23:00 - 07:00 

Alie ru imten bi. de faculeit 
Alie ru imten buiten de faculeit maar o het TU/e terrein 

Activiteiten die in een o en ruimte met andere activrteiten mo 

Hoofdaebruiker 
Studenten-ov Studenten die direct-onderwiis vracien 
Studenten-nov Studenten die niet-direct onderwiis vraaen 
Studenten-nov-int Studenten die niet-direct onderwiis vraaen , maar niet nauw verbonden ziin aan de faculteit 
Studenten-nov-ext Studenten die niet-direct onderwiis vraaen , maar wel nauw verbonden zijn aan de faculteit 
Wp-ow Wetenschappeliik personeel voor het onderwiis 
Wo-oz Wetenschaooeliik oersoneel voor het onderzoek 
Qp Ondersteunend personeel 
Ext. Externe 

Groepsgrootte hoofdgebruiker [variabel] 

Extra gebruiker [variabel] 

Groepsgrootte ext ra gebruiker [variabel] 

Tijd benodigd voor een act ivitert [variabel] 

[variabel] 

t :tafel s:stoel l:laptop c:computer kc :krachtige computer p:printer gp:gezamenlijke printer 
o :opbergruimte go:gezamelijke opbergruimte bk:boekenkast ma:materiaalbewerkingsapparatuur ba:bank 
ea :electronische apparatuur sp :speciale apparatuur ca :camera tv:televisie bl :bali bu :buffet ka :kassa 
a:auto b:brommer f :fiets toi :toilet st: stortbak wasb :wasbak 

Te beoalen oo basis van NEN 1824 'eraonomie' en "de arbo-wet in het onderwijs': 
Element Minimumoppervlakte 
De medewerkers 4 vierkante meter voor iedere werkplek die aewoonliik lanaer dan 2 uur per daa wordt aebru ikt 
De kantoorwerktafel 1 vierkante meter voor een werkplek met een plat beeldscherm 

2 vierkante meter voor een werkplek met crt-beeldscherm 
t vierkante meter voor een lees/schrijfvlak 
2 vierkante meter voor uitlea van tekeninaen 

De kasten t vierkante meter voor elke vriistaande of verriidbare {lade)kast 
De veraadervoorzienina 2 vierkante meter per persoon 
Gesloten omaevina t vierkante meter voor toeaana tot vertrek 
Overiae elementen beoalen van ruimtebeslaa en aebruiksruimte 

Te bepalen op basis van NEN 1824 'eraonomie' en "de arbo-wet in het onderwiis ': 
Element Minimumoppervlakte 
De medewerkers 4 vierkante meter voor iedere werkplek die aewoon liik lanaer dan 2 uur per daa wordt aebruikt 
De kantoorwerktafel t vierkante meter voor een werkplek met een plat beeldscherm 

2 vierkante meter voor een werkplek met crt-beeldscherm 
1 vierkante meter voor een lees/schrijfvlak 
2 vierkante meter voor uitlea van tekeninaen 

De kasten t vierkante meter voor elke vriistaande of verriidbare lladelkast 
De verciadervoorzienina 2 vierkante meter oer oersoon 
Gesloten omcievina t vierkante meter voor toeaana tot vertrek 
Overiae elementen bepalen van ruimtebeslaci en ciebruiksruimte 

Te be alen door benodi 
Bestedin sduur 
< 2 uur 

middelen 
Matchcate orie 

2 
3 

2 

goepsgrootte hoofdgebruiker + groepsgrootte extra gebruiker 

aantal hoofdgebruikers I groepsgrootte hoofdgebruikers => afgerond op hele getallen 

benodigde tijd/ 40 uur => dagdeel 'dag' beschouwd als 8 • 5 = 40 uur per week 

aantal groepen • verhoudingsgetal => afgerond op hele getallen 

(totale groepsgrootte • rekenwaarde) + extra rekenwaarde => afgerond op hele getallen 
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Bijlage 7: Interviews met universiteiten 

Interviews September 2001 

Interview Universiteit Maastricht 

ir. J.A.M Beijer, Adviseur Vastgoed t.b.v. College van Bestuur 

Deel A: Algemeen: De huidige huisvestingsportefeuille 

De vastgoedvoorraad van de Universiteit Maastricht (verder UM genoemd) bestaat in 2001 
uit 47.173 m2 FN in Randwijck en 35.522 m2 FN in de binnenstad. Hiervan huurt men 6.284 
m2 FN in Randwijck en 2.341 m2 FN. In totaal een percentage van 10,42 %. De gehuurde 
panden zijn nooit eigendom van UM geweest. De UM kon ze wel kopen in de Tanslaan ( 1938 
m2 FN), maar door organisatorische flexibiliteit heeft men dat niet gedaan. De meeste 
huurpanden zijn kantoorruimten, enkele hebben een onderwijsactiviteit in zich. Wei zijn er 
specifieke voorzieningen gerealiseerd voor de opslag van boeken. De huurcontracten zijn 
voor vijf jaar afgesloten. Het imago van de huurpanden is verschillend ten opzichte van de 
eigendomspanden. De monumenten zijn buitengewoon aantrekkelijk, andere panden hebben 
een iets lager imago. In het algemeen sluiten locatie, architectuur en functionaliteit aan bij 
de gemiddelden. Zowel in de binnenstad als in Randwijck. Technisch en organisatorisch 
verschillen de huurpanden wel van de eigendomspanden. Bouwkundige indelingen worden zo 
weinig mogelijk veranderd. Indien veranderingen moeten plaatsvinden, worden de kosten 
(voor rekening van de universiteit) binnen 5 jaar afgeschreven. De technische installaties 
worden indien nodig door de eigenaar vernieuwd/vervangen. Managementactiviteiten worden 
met betrekking tot het huurdersdeel door UM uitgevoerd, het verhuurderdeel komt voor 
rekening van de eigenaar. In een beperkt aantal gevallen wordt het verhuurderdeel door UM 
uitgevoerd . De UM heeft nooit vernomen dat medewerkers om statusredenen een voorkeur 
hebben voor eigendomspanden boven huurpanden. Wei zijn er soms functionele 
nabijheidsoverwegingen die ertoe leiden dat medewerkers de voorkeur hebben voor 
eigendomspanden, omdat ze huisvesting willen nabij andere facilitaire medewerkers die voor 
hen van belang zijn. 
De huurpanden zijn voor de UM om financiele flexibiliteit te bevorderen. 

De vastgoedvoorraad bestaat uit 13.002 m2 FN aan laboratoria in Randwijck en 479 m2 FN 
in de binnenstad. Dit is zeer specifieke ruimte. De overige ruimten zijn magazijnen, kantoren 

t I en gro ere za en. 
Soort ruimte Randwiick Cin m 2 FN l Binnenstad (in m 2 FN l 
Maqaziin 2.402 3.941 
Kantoorruimte 22.635 23.880 
Grote ruimte 9.134 7.222 
Laboratoria 13.002 479 
Tota al 47.173 35.522 

UM is al 25 jaar gel eden keuzes gaan maken voor het huisvestingsbeleid: 
1. Maximaal uitbesteden, dat inhoudt met zo weinig mogelijk eigen mensen de UM runnen. 

Oat betekende dat je mensen zocht, die weliswaar een specialistische achtergrond 
hadden, maar die in staat waren op vele gebieden goed te functioneren. 

2. De UM heeft een gebouwbeheersysteem. Dit is een systeem dat 5.000 a 6.000 punten 
heeft op een centrale server die het klimaat bewaakt. Het zijn allemaal meetpunten die 
letten op de verwarming en temperatuurinstelling. Dit wordt geregistreerd en men kan 
daarmee ook onderhoud plannen. Je hebt dan wel knowhow nodig over hoe een gebouw 
functioneert/ in elkaar zit. Een gebouwbeheersysteem leidt tot meer efficientie. Men kan 
zo een compleet energieoptimaliseringsprogramma realiseren waarbij men de conditie 
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van alle technische installaties kan koppelen aan het resultaat. Zo is er periodiek 
onderhoud , waarbij de wachtdienstmonteurs via een labtop worden gewaarschuwd en 
dus kunnen ingrijpen als er bijvoorbeeld een onderhoudsfirma gewaarschuwd moet 
worden . 

3. In 1985 is men gestart met het opzetten van een onderhoudplanning op zowel 
bouwkundig als installatietechnisch terrein . 

4 . Voor de klanten/ studenten/ medewerkers is het acceptabel dat men een goed gebouw 
heeft, goede voorzieningen, en een goede kwaliteit van de voorzieningen. Andere 
universiteiten hebben vaak achterstallig onderhoud. De universiteit Maastricht heeft dit 
niet. De financiele middelen die vallen onder de instandhoudingvoorzieningen worden 
gereserveerd om het onderhoud te financieren. 

5. Daarna is er een programma van eisen opgesteld waarbij getracht wordt de 
verhoudingen tussen exploitatie; onderhoud en de investeringen te optimaliseren . 
Getracht wordt de knowhow van de exploitatie en het onderhoud aan elkaar te koppelen, 
waardoor er een technisch program ma van eisen ontstaat. Bij universiteiten is een meer 
dynamische programma van eisen nodig, net zoa ls bij ziekenhuizen. Voor HBO en 
basisonderwijs is dit niet nodig. Bij universiteiten vind je een aantal aanzetten op dit 
gebied, zoals het ICT Servicecentrum, een internetcafe, een bibliotheek met computers, 
overal zijn aansluitpunten om in te pluggen en het PGO-systeem wordt steeds meer 
toegepast. 

Deel B: Wensen & Eisen: Wat zijn de huisvestingsbehoeften van de 
instellingen & welke investeringen zijn er de komende jaren nodig? 

De UM begint niet met labtops, deze zijn niet vereist voor de studenten. Ze hebben 
voldoende in de toekomst aan het internetcafe, de bibliotheken en andere 
voorzieningen. De studentenaantallen stijgen steeds, hiervoor kunnen we bijhuren. Een 
belangrijk concurrentiemiddel binnen de algemene studierichtingen binnen universiteiten is 
de kwaliteit van het voorzieningenniveau en het imago. Dit blijkt ook uit de ouderdagen voor 
studenten, waarbij extra schoonmaakploegen worden ingehuurd. 
Dit zul je bij een speci fi eke universiteit met speciale studierichtingen minder hebben. Daarbij 
komen de studenten voor de opleiding, niet voor het voorzieningenniveau of het imago. Een 
ander punt is dat de medewerkers binnen een universiteit meer eisen gaan stellen aan hen 
eigen werkplek. Ze zijn bereid om bijvoorbeeld meer geld uit te geven aan schilderwerk. 
Bijvoorbeeld niet eens in de acht jaar willen ze dat er geschilderd wordt, maar eens in de 6 
jaar. Dan betalen ze zelf twee jaar. De eisen gaan dus verder dan het beleid dat de UM als 
Beheer Vastgoed stellen. 
We hadden tot en met 1989 een systeem dat in het kort als volgt staat beschreven. 

U-raad 
CvB 

sies 
Afspraken in m~2 ---=-___.:::..___~ 

Beheerseenheden 
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De beheerseenheid is in principe een organisatorische eenheid, die een eigen gebouw in 
handen heeft. De huisvesting wordt door deze beheerseenheid beheerd, en als het hen niet 
beviel wat er aan mogelijkheden was, gingen ze ofwel linksom, of rechtsom (de discussies 
met of het CvB of het Beheer Vastgoed) meer of betere huisvesting eisen . Voor deze 
beheerseenheden was the sky the limit. Ze konden alles bereiken wat ze wilden. In die tijd 
was de Universiteit Maastricht een tamelijk snelgroeiende instelling, waardoor deze 
luxeproblemen zich voor gingen doen. Het CvB moest steeds de beslissingen maken hoewel 
Beheer Vastgoed het budget beheerde en niet efficient met de huisvesting omging. 
Eind 1989 kwam een nieuw model. Vanaf toen warden de ruimten onderling verdeeld. Dit 
wordt gedaan met een intern verdeelmodel, waar de huisvesting doorbelast wordt naar 
faculteiten. Hierdoor zijn de beheerseenheden bewuster geworden betreffende de grootte 
van de benodigde huisvesting, waardoor de kosten zijn verminderd. De UM heeft de 
doorbelasting gedaan op basis van 2 categorieen: -exploitatietarieven en kapitaallasten 
tarieven . De kapitaallastentarieven zijn onderverdeeld voor 4 ruimtesoorten. 1: magazijnen, 
2: kantoren, 3: grate ruimten, 4: laboratoria. 
In de beheerseenheden zit geen know how op het gebied van vastgoed. Voor hen is het van 
belang te weten op het gebied van huisvesting wat de mogelijkheden en daarbij de kosten 
zijn. Vandaar dat het Beheer Vastgoed de m2 onderverdeeld op basis van efficiency en 
effectiviteit. Tevens is flexibiliteit van de ruimten geintroduceerd, waarbij de UM de 
onderzoek- en onderwijsruimten geclusterd heeft. Hierdoor wordt de ruimte efficienter benut. 
Dit systeem krijgt ook bij andere universiteiten vorm. 
Een krimpende universiteit daarentegen vergt een heel andere benadering. Bijvoorbeeld de 
Universiteit Leiden, die bezig is met een reorganisatie. Door de krimp is de ruimte te groat 
voor het aantal studenten. Ook dat plan zal moeten warden doorberekend in kapitaallasten, 
exploitatielasten en kosten voor de studenten en medewerkers. Hierbij zal geheel het model 
normatief bepaald warden, waarbij het CvB niet meer verantwoordelijk is voor leegstand. 
Het nadeel van het interne verdeelmodel is dat als er grate schommelingen komen in 
ruimtebehoefte per beheerseenheid het model moeilijk toepasbaar wordt. 
De UM neemt geen andere universiteiten als benchmark. De UM is ingeleerd door het College 
van Bestuur, er is een onderwijs en onderzoek gerichte aanpak gaande en er wordt 
samengewerkt met het academische Ziekenhuis. Er zijn een aantal instanties waar de UM 
dus functionele relaties mee heeft. De kosten voor huisvesting warden hierbij doorberekend. 
(Bij de universiteit van Rotterdam is een aparte rechtspersoon aanwezig, waarbij panden 
verhuurd warden aan derden. Zo is commerciele verhuur mogelijk. Bij de UM is hier geen 
aparte rechtspersoon voor, en wordt commerciele huur niet toegepast). Ook belast de UM de 
huisvestingskosten door aan faculteiten en niet aan de studenten zoals UT dat juist wilt gaan 
doen. 

Deel C: De toekomst van de huisvesting 

Afstoten vanuit een beleggersoogpunt : 
Nadeel: 
1. Wat ir. Beijer zich niet kan voorstellen is dat indien dit vastgoed verkocht zou warden, de 

belegger ge·interesseerd zal zijn in dit vastgoed. De verhouding specifiek- courant in een 
gebouw is bijvoorbeeld ongeveer 45-50% specifiek en 50%-55% courant. En de courante 
kantoren zitten midden in de specifieke delen. Dit gebouw wordt dus niet verkocht aan 
een belegger. Daarom zijn ook meerdere universiteiten er mee bezig om de specifieke 
gedeelten te clusteren en zoveel mogelijk courantheid in een gebouw te verkrijgen . Het 
courante gebouw wordt dan verhandelbaar op de markt. Dat is een mogelijkheid, alleen 
levert dit in functioneel opzicht meestal niet werkbare combinaties op. Dit is echter 
anders bij een Alfa of Gamma faculteit. De professoren hebben over het algemeen kleine 
onderwijsruimten, soms grotere ruimten die makkelijk courant gemaakt kunnen warden. 
De dynamiek is geringer dan bij de Beta faculteiten. Vooral in technisch en 

TU/e Technische Universiteit Eindhoven 
Pag 23 



Universitair Vastqoed 

installatietechnisch opzicht wil men bij specifieke universiteiten telkens opnieuw tot 
aanpassingen komen. Maar het moet het niet alleen effectief, maar ook efficient zijn. 

2. De vriend van ir. Beijer, directeur van het ABP, is nog nooit met de vraag gekomen om te 
gaan beleggen in het universitaire vastgoed. Terwijl het ABP heel nadrukkelijk zoekt naar 
beleggingsobjecten, zijn ze niet ge'interesseerd in dit specifieke vastgoed. Specifiek 
vastgoed, zoals gevangenissen zijn wel potentiele beleggingsobjecten omdat deze minder 
dynamisch zijn dan de universiteiten. Veel gevangenissen in handen van een belegger 
kunnen samen georganiseerd worden, waardoor meerdere gevangenissen met een beleid 
samen aangepakt kunnen worden. Dit zal niet lukken met 13 universiteiten. 

Afstoten vanuit een gebruikersoogpunt: 
Nadeel: 

1. Ir. Beijer heeft het idee dat de beleggers niet in staat zijn net zo concurrerend te 
werk te gaan met de producten en diensten als een universiteit. Beleggers hebben 
weinig verstand van efficientie en effectiviteit. Daarmee introduceren de 
universiteiten een functioneel gedrag, waarbij de technische ruimte zo efficient wordt 
benut. Op deze manier komt de univeristeit op een steeds meer optimale situatie als 
het gaat om de bruto-nettoverhoudingen. Een belegger zal dit nooit doen, belegger 
hebben het over VVO, waarbij de indeling niet van belang is. De belegger heeft ook 
een huurder-verhuurder model. Universiteiten hebben een klant-dienstverlenermodel. 
Ook wil College van Bestuur hun zeggenschap houden. 

2. Bij een belegger is waardevermeerdering en restwaarde erg belangrijk, en zo min 
mogelijk investeringskosten. Dit is juist niet van belang voor universiteiten. Zij 
veranderen en investeren steeds in de gebouwen, omdat ze steeds aan een nieuw 
programma van eisen moeten voldoen. Ook bezuinigen beleggers op technisch 
beheer. Voor universiteiten moet de organisatie van het voorzieningenniveau juist 
goed zijn om het contact met de klanten goed te onderhouden. De minimale eisen 
moeten in de problematiek mee worden genomen. Als de klimaatinstallaties niet 
werken worden mensen kwaad. Lampen moeten meteen vervangen worden. Dit 
weegt dus erg aan de technische flexibiliteit en organisatorische flexibiliteit. Hier 
heeft een belegger dus weinig interesse in. 

3. Ir. Beijer heeft ook het vermoeden dat de belegger met een hogere rekening komt, 
Ze willen rendement hebben en BTW-aspecten spelen een rol. 

4. De belegger staat altijd op afstand, en het zal moeilijk zijn deze te betrekken in het 
onderwijs/onderzoek proces. Hierbij komt het door de geografische achterstand: ze 
hebben een informatieachterstand en weten vrij weinig van de universiteiten intern. 
Beleggers zijn geen vaste aanspreekpersonen voor continu'iteit van de organisatie. 

Niet afstoten: Andere oplossingen: 
De UM heeft een vaste onderhoudspost; "instandhoudingsvoorzieningen". De UM tracht 
ieder jaar een bedrag op zij te zetten voor onderhoud en renovatie. Hierbij kan men als het 
nodig is onderhoud verrichten en investeringen doen. Zo is de financiele duidelijkheid 
gecreeerd. 

Interview Erasmus Universiteit Rotterdam 

Visser, P.G. de, Vastgoed, Erasmus Universiteit Rotterdam 

Deel A: Algemeen: De huidige huisvestingsportefeuille 

De vastgoedvoorraad van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR genaamd) bestaat per 

TU I e Technische Universiteit Eindhoven 
Pag 24 



Universitair Vastqoed 

oktober 2000 uit 131.952 m2 FN, waarvan 54.591 m2 FN op Hoboken en 77.566 m 2 FN op 
Woudestein. De EUR is begonnen met de hoogbouw. Het hoofdgebouw is in 1969 als eerste 
gebouwd met daarin collegezalen. Een hele tijd is daarna niets gebouwd omdat dat van de 
gemeente niet mocht. Wei mocht de EUR uiteindelijk de fundering uitgraven: de heipalen. 
Toen is er in 1984 het FG-gebouw gebouwd voor bedrijfskunde. Oat is nu op het ogenblik de 
grootste faculteit. In de jaren '90 is veel bouw gepleegd. Men mocht van de gemeente van 
Rotterdam een heel terrein kopen. Dit is in 1990 aangekocht van de gemeente, daar is in 
eerste instantie het L-gebouw opgezet, in 1994 het M-gebouw, het J-gebouw in 1999 en ook 
een parkeerdek. Oat parkeerdek wordt afgebroken, en daar wordt een groot nieuw gebouw 
gebouwd. Maar dat duurt nog een paar jaar, voor dat het rond is. De EUR is namelijk nog 
bezig met een aantal procedures. Hiermee hoop de EUR volgend jaar te starten. Het 
bestuursgebouw blijft bestaan. Het sportgebouw ( onderkant is oud, bovenkant is vrij nieuw) 
zal ook blijven bestaan, alleen het FG-gebouw wordt geheel afgebroken. In 1991 zijn alle 
gebouwen nog een keer opgeknapt, waarbij 650 ICTwerkplekken zijn geplaatst. Er is een ICT 
platform (groep mensen) aanwezig, die aan het nadenken is, wat voor faciliteiten er moeten 
komen voor de studenten: 

beter indelen zodat mensen tegelijk examen kunnen doen; 
grotere restaurants, dat deze die ook geschikt gemaakt worden voor ICT; 
nieuwe gebouwen 5.000 m2 onderwijs voor ICT werkplekken. 

Meneer de Visser moet nog specificaties krijgen dat de grote zalen worden omgebouwd tot 
kleine zaaltjes. Op de EUR is vrij weinig groepsonderwijs te herkennen, namelijk dit is een 
Alfa en Gamma universiteit en deze heeft juist grote zalen nodig. De faculteiten hebben 99 
zalen in gebruik, 1 zaal van 900 m2

, 2 zalen van 500 m2 en heel wat van 300 of 250 m2
• 

Meneer de Visser zegt dan ook dat de nieuwbouw zoveel mogelijk in kleine zalen gebouwd 
wordt. Het probleem hierbij is echter de financiering. In het le en 2e jaar wordt zoveel 
mogelijk gewerkt met grote hoorcolleges om het financierbaar te houden. In de laatste 2 jaar 
zullen wel werkgroepcolleges kunnen worden gehouden. En straks in de toekomst krijgt de 
EUR ICT, waardoor onderwijs door automatisering sterk aangestuurd wordt. Maar dit is op dit 
moment nog erg duur. Misschien in de verre toekomst, als er veel meer geprogrammeerde 
instructies kunnen komen. Dit is wel al toegepast bij Medicijnen. Deze geprogrammeerde 
casestudies worden ook wel gebruikt voor MBA-programmas, maar zijn onbetaalbaar duur. 

Deel B: Wensen & Eisen: Wat zijn de huisvestingsbehoeften van de 
instellingen & welke investeringen zijn er de komende jaren nodig? 

Het is onmogelijk om voor al deze 12 a 13.000 studenten een werkplek te hebben. Het kan 
dat alle studenten een PC krijgen,maar dat ziet meneer de visser echter niet gebeuren. 
Meneer de Visser hoorde ook negatieve geruchten over de labtops bij de TUE. Er is bij de 
EUR ook over subsidies gesproken om het een beetje betaalbaar te maken, maar de helft 
betalen, net zoals bij de TUE is niet te betalen voor zoveel studenten . De eerste 
jaarsstudenten zijn anno 2001 geteld op 2.500. 
Na 1995 had de EUR vele luxe, ze hadden ruimte (grond) genoeg. Als men in Rotterdam 
gebouwen neer zet betaald men fl. 1200,- per vierkante meter voor grond. De EUR bespaart 
dus als het op eigen grond bouwt. Echter er is het ICT gevaar, het gevaar dat de 
universiteiten leeglopen. Om de vraag in kaart te brengen heeft de EUR een verdeelmodel 
gemaakt. Begroting vertalen naar de le en 2e geldstroom, aantal mensen dat levert een 
bepaalde ruimte op (normatief zo verdelen). Als men meerdere vierkante meters wilt wordt 
er een hele hoge huur gevraagd, als men een overschot aan ruimten krijgt is dit gratis. Het 
is geen huurder-verhuurdermodel en geen klant-dienstverlenermodel. 
De EUR gebruikt bij deze berekeningen twee soorten ruimte: ruimte met daglicht en zonder 
daglicht. Hierbij word en hele hoge tarieven gevraagd, bv. Woudestein: fl. 585,- per vierkante 
meter. Men bekijkt dit dus aan de hand van de le en 2e geldstroom en de rest moet door de 
faculteiten worden bijbetaald. Zo wordt de ruimteverdeling in bedwang gehouden. Hoboken 
heeft het echter anders geregeld, deze faculteiten zijn gekoppeld aan het ziekenhuis. Binnen 
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1 a 2 jaar neemt het ENCR (ziekenhuis) alle kosten van het gebruik van de gezamenlijke 
ruimten over. 
Als een faculteit bij wilt huren, moet dit aannemelijk worden gemaakt, en meneer de Visser 
geeft er dan een positief advies over. De EUR is nu aan het nadenken over het huren van 
ruimten. Huur zou volgens de medewerkers van de EUR minder kosten dan de ruimten die ze 
kunnen krijgen in het Brainpark. Alleen volgens meneer de Visser is dat niet zo, fl. 350,
BVO per vierkante meter in het Brainpark. Daarbij komen nog de BTW, de servicekosten en 
de wettelijke lasten. En dit alles is nog brute, niet functioneel netto, zeals bij Woudestein (fl 
585,- FN). Uiteindelijk komt de huur in het brainpark hoger als fl. 700,- per vierkante meter 
FN te liggen. 
Hierbij komt nog het feit dat de medewerkers geen invloed hebben op de afwerking van de 
panden. En de mensen willen niet graag ver van de faciliteiten en andere medewerkers 
werken. Dus als dit alles wordt bekeken is het veel goedkoper voor de EUR om op eigen 
terrein te bouwen. Ook kunnen de gebouwen op Woudestein, gebruiken voor commerciele 
verhuur. De grote zalen bevinden zich niet in het J-gebouw, daar zit zalen in tot 80 m2

, 

welke gemakkelijk herin te richten zijn voor kantoren. En de rest van die ruimte is zo 
ingericht dat het eigenlijk voor kantoren geschikt is. Het gebouw C zou heel moeilijk 
commercieel te maken zijn, maar gebouw M zou wel courant gemaakt kunnen worden. Maar 
deze twee gebouwen zijn al een aardig eind afgeschreven en in de goedkope tijd gebouwd, 
acht jaar geleden al. Dus meneer de Visser verwacht dat bij verkoop deze twee gebouwen 
vrij gemakkelijk kwijt kunnen. 
Het probleem bij het ruimteverdelingsmodel zijn de onderwijsruimten (daar wordt misbruik 
gemaakt). Omdat de EUR zo gegroeid is zijn er veel gebouwen, met kleine zalen en grote 
zalen. De faculteiten van de EUR hebben elke keer gekeken welke ruimten ze nodig hebben, 
en dit moesten ze verantwoorden in de betekenis voor het onderwijsvoeren aan de ruimte 
die ze eisen. Ze ontvangt meneer de Visser van elke faculteit een plan. Dit is zo gedaan 
omdat het College van Bestuur de faculteiten allen de vrijheid wilt geven dit zelf in te delen. 
Er waren wel 6 a 7 plannen die door elkaar heen liepen dit jaar. Meneer de Visser heeft toen 
een computerprogramma laten ontwikkelen, waarmee per faculteit wordt aangeleverd wat ze 
vorig jaar hadden en wat ze willen wijzigen in de toekomst. Dit wordt in de computer 
ingevoerd en deze rekent de beste verdeling van de ruimten uit.De computer geeft een 
optimaliseringadvies en dan kan er worden meegeven in welk gebouw de faculteit zit, de 
grootte van de zaal, en een aantal andere kenmerken. De computer houdt met het 
samenstellen van het verdelen van de ruimtes met de verschillende gebouwen voor dezelfde 
faculteit rekening. Het is alleen niet zo dater een prijskaartje aan de grote onderwijsruimten 
hangt. Het gevolg is dat iedere wetenschapper die wat wilt organiseren/ of een vriendje had 
die wil organiseren, grote zalen gaat eisen. Op een gegeven moment hebben we dit dan 
gekoppeld aan de vakcodes, waaraan studiepunten werden verdeeld. En langs die weg 
probeert de EUR de uitgifte van ruimten in het gareel te houden, zodat de zaaltjes niet 
verhuurt worden enkel alleen aan commerciele doeleinden of op naam van een 
wetenschapper. Echter efficient met de ruimte wordt nog niet echt omgegaan. Dit blijkt ook 
uit de tijden dat de ruimten worden verhuurd. 
Het bezettingspercentage ligt tussen 10:00 en 16:00 overdag, en dan wordt er 80-90% van 
de ruimten verhuurd. Ruimten op tijden daarvoor en daarna worden een heel stuk minder 
verhuurd, en de maandagochtend en de vrijdagmiddag is ook altijd relatief rustig. De EUR is 
er bang voor dat over een paar jaar nog maar twee dagen ruimten nodig zijn wanneer 
iedereen komt. Het avondonderwijs wordt wel gegeven, maar dat plant de EUR niet speciaal 
in, dit wordt gewoon allemaal met het zelfde computersysteem gedaan. Ook zijn er 
prioriteiten afgesproken, zeals eerst aan onderwijsdoeleinden verhuren voordat er in 
commerciele sfeer verhuurd wordt. Want in het verleden was er een hoop gedonder. Er 
werden veel zalen gereserveerd voor commerciele doeleinden en het gewoon onderwijs 
kwam in de knel. Dus meneer de Visser heeft door het College van Bestuur laten vastleggen 
dat de 1 e fase; het onderwijs geven, de prioriteit heeft. Dan heeft de tweede en derde fase, 
en dan de commerciele verhuur de mogelijkheid om ruimten te huren. Alles wat niet in de 
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eerste fase komt krijgt ook meteen de hoge tarieven voorgeschoteld. Daar heeft de EUR dan 
ook aardig wat opbrengsten van. 
Als EUR wordt er gedacht aan functionaliteit. Op de Universiteit van Utrecht, bij meneer 
Sikkema, zal er geopperd worden voor uitstraling van de universiteit. Dit is bij de EUR niet 
het geval. De grootste financiele zorg blijft tech, hoe houdt de EUR het beheersbaar? 
Daar heeft elke universiteitn mee te maken. Dat heeft bij de EUR tech een prominentere 
plaats dan super de luxe bouwen voor de uitstraling. Ook hier wil een faculteit graag praten 
over de buitenkant, maar dat is veel te kostbaar voor de EUR. 
De EUR heeft heel veel uitbesteed, de schoonmaak, de catering, de drukkerij, begeleiding 
van het congrescentrum, portiersdiensten, om zich zoveel mogelijk te richten op core 
business. Teen de EUR nog maar een paar gebouwen had, waren er zo'n 60 a 70 man 
werkzaam. Dat hebben we allen uitbesteed, ook met prestatiecontracten voor het 
onderhoud. Totaal hebben we nu nog maar 30 mensen in dienst. De EUR heeft er aanzienlijk 
op bezuinigd en de EUR heeft er al die gebouwen bij. In de restaurants had de EUR vroeger 
60 mensen nodig , dit is nu overgenomen door cateraar. Dit is beter want de overheid heeft 
allemaal rare afspraken hierover. De EUR mochten geen deeltijd of nul-urencontracten 
aanbieden, en van al dit gedonder is de EUR nu af. Dit is gewoon een zegen. Al deze mannen 
hebben hun eigen vakbekwaamheid. Vroeger was er een hoofd, als die ziek was liep alles in 
de seep. Alles is dus geprivatiseerd, en men ziet dat de kosten aanzienlijk dalen, het is veel 
efficienter. En als de mensen van de universiteit opeens moeten betalen blijkt er opeens 
geen belangstelling voor te zijn. 
De EUR heeft dan ook alles uitbesteed, enkel alleen heeft men de EWD en eigenlijk wat zij 
alleen maar doen is de klachten en het onderhoud aansturen. Voor grote renovaties wordt 
een architect ingehuurd. 
Bij de EUR is het probleem gewoon de doelmatigheid van de ruimte van de organisatie. 
De huisvesting wordt in de bekostiging van de overheid slecht betaald en op die manier meet 
men tech proberen wat extra ruimte binnen te halen. Maar de grootste angst van meneer de 
Visser is dat de EUR de Medische faculteit kwijt te raken. Om een medische faculteit zelf als 
EUR te gaan bouwen/vervangen gaat niet. Dan is de universiteit faiet. 

Deel C: De toekomst van de huisvesting 

Afstoten van gebouwen en terugleasen? 

Bij de start is het ongeveer kostenneutraal. Maar na een jaar of vijf, dan slaan de kosten 
helemaal in het nadeel om. Dan is huren veel te duur. En dan houd meneer de Visser er niet 
eens rekening mee, dat de grond in de kostprijs mee wordt geteld . Het tweede probleem is 
dat dat de grondprijs in Rotterdam al heel erg duur is, als men zou moeten kopen/huren 
voor onderwijsgeven. Ten derde is het zo dat de EUR de grond al in eigen handen heeft. De 
grond zou de EUR ook kunnen verkopen, maar door de onderwijs en onderzoeksgerelateerde 
bestemming mag men er niks op zetten. 
Want de EUR is nu bezig met een nieuw uitbreidingsplan, waar nu eigenlijk die 1000 m2 

meer in zit dan de EUR nodig heeft. Dit is omdat men normaalgesproken pas begint te 
bouwen als de universiteit ruimtetekort heeft. Dan is men als universiteit weer 10 jaar te 
laat. Nu probeert de EUR die ruimte te verhuren in de markt voor een aantal jaren, zodat ze 
fiscale voordelen behalen. Dan heeft de EUR 10 jaar die grondprijs kunnen vragen in de 
huur, die de EUR anders niet zou krijgen . En dan zet het hurende bedrijf een afwerking in de 
ruimten die men huurt. Dit bedrijf is 10 jaar later blij dat deze de afwerking kan laten staan, 
want sloopkosten zouden veel hoger zijn. Als universiteit zijn er dan een hele hoop 
voordelen: de kosten zijn laag, het bouwkostenniveau van 10 jaar eerder wordt berekend en 
men heeft al een afwerking in het gebouw zitten . Over de bouw is bijna een half jaar enkel 
vergaderd en gepraat. Na allerlei voorwaarden en mitsen en maren wilde de gemeente er 
aan meewerken. Dus meneer de Visser denkt dat voor alle universiteiten geldt, dat ze hun 
onroerend geed op grond hebben staan dat bestemd is voor onderwijs niet moeten verkopen. 
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Deze grond is namelijk erg goedkoop gekregen door de onderwijsbestemming. Maar als ze 
dus willen privatiseren is er voor een belegger een probleem, want voor een belegger is het 
dus niet zo interessant want zij zitten dus ook aan die onderwijsbestemming vast. En als 
men daar van af wilt, zal het bij de gemeentes altijd zo zijn dater een of andere bepaling in 
een contract staat waardoor het weer niet gaat. Meneer de Visser heeft ook geprobeert te 
praten over 15.000 bruto meter en 16.000 m 2 bruto proberen te verhuren, maar daar vragen 
ze gewoon het verschil in grondprijs voor terug als gemeente. Courantheid voor de markt is 
er totaal niet bij universiteitsterreinen. 

Daarnaast zit men als EUR nog met het probleem met het beheer van de gebouwen. Op de 
EUR staat een heel klein gebouwtje, het Visser 't Hoofd , zo'n 12.000 m2 bruto oppervlak. 
Zo'n faculteit in dit gebouw vraagt dus wel met het blote gezicht zo'n 16 uur per dag 
beveiliging, op een apart terrein. Dit is niet te betalen bij zo'n klein gebouwtje. De gehele 
EUR is niet zo'n probleem om te verhuren. Dit is groot en er staat een hek om heen, en 
uitgangen die bewaakt worden. Hier is toezicht, portiers, huismeesters. Deze faciliteiten kan 
de EUR niet bieden als een faculteit extern zit. 
In het buitenland wordt het wel gedaan dat een belegger of door een fonds, of zelfs iemand 
die op die school heeft gezeten de universiteit bekostigd. Maar daar heerst een hele andere 
cultuur. In Amerika, daar is meneer Visser al vaker geweest, ziet men overal plakkaten 
hangen ( een groot plakkaat voor de grote sponsoren, een kleine als men minder sponsort). 
Dit is omdat er een groot nivau verschil is tussen universiteiten in Amerika. En men weet dat 
men als universiteit het aanzien moet houden, want als een universiteit in ranking afzwakt, 
dan zou degene met een opleiding van die universiteit in de marktpositie als werknemer ook 
afzwakken. En daarom is er veel meer bereidheid om de universiteit te subsidieren. De 
Amerikanen hebben ook veel meer een cultuur van schenking, er wordt veel meer voor een 
ander gedaan. 

Maar dat normsysteem, welke universiteit presteert het beste, zou dat in Nederland werken? 

Reactie: Oat systeem heerst in Nederland al,zegt meneer de Visser. Als universiteit krijgt 
emn zoveel voor het aantal afgestudeerden, en daar zitten enkele kostenregels aan vast. Er 
zit een zekere prestatie in. Alleen in Nederland wordt altijd gesteld dat de universiteiten 
ongeveer allemaal gelijk zijn. Voor wetenschappers en de afgestudeerden om contact te 
houden na de studie is minder animo voor. In Amerika is er ook elk jaargroep van zijn 
faculteit een meeting met zijn jaargenoten en worden opgeroepen, en er wordt vanalles voor 
gedaan. Dit is voor het doorspreken van suggesties voor beter onderwijs, of voor nascholing. 
Ze maken er een hele happening van. 
Bij de EUR probeert men dat al 6 jaar na te doen. De vrouw van meneer de Visser, juridisch 
recht gestudeerd aan de EUR, heeft dit geprobeerd op te richten, maar de oud-studenten 
komen gewoonweg niet. Als universiteit willen we graag op deze manier ook geld binnen 
halen, maar dat lukt niet. 
De faculteit Bedrijfskunde denkt ook makkelijk het gebouw op te knappen door sponsoren 
aan te spreken. Als universiteit heeft men er veel effort in gestopt. Dit is echter heel weinig 
en marginaal. En als sponsoren iets geven, is het bij voorbeeld van een aannemer die weer 
een ton boven op de rekening zet van het eerstvolgend bouwproject. Het leeft in Nederland 
gewoonweg niet, meneer de Visser denkt dat dat het probleem is. 

Interview Universiteit Twente 

projectmanager ir. M.W. Florijn, Masterplan/Vastgoedplan Universiteit Twente 

Deel A: Algemeen: De huidige huisvestingsportefeuille 

De vastgoedvoorraad van de Universiteit Twente (later genoemd UT) bestaat in 2001 uit 
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63.200 m2 FN (20.000 m2 BVO). Dit vastgoed is in eigendom van de universiteit, op 180 
hectare van het Landgoed Drienerlo. Er bevindt zich 1400 m2 FN aan collegezalen in het BB 
gebouw. 
Naast de studentenhuisvesting zijn de medewerkerswoningen overgedragen aan de UT. De 
studentenhuisvesting is ondergebracht in een stichting, waardoor de UT meerdere subsidies 
kreeg van het VROM, en de woningen voor medewerkers zijn ondergebracht in een vastgoed 
holding. In deze holding zitten ook enkele BV's: Hotel/congrescentrum B.V., KCTgebouw B.V. 
en een derde B.V. Dit is gunstig voor BTW-constructies. 
Zowel de stichting als de holding zijn beiden nog eigendom van de UT. De stichting is echter 
zijn eigen doelen aan het nastreven, en wil geen andere financieringsvormen, naast het in 
eigendom behouden van de panden, aangaan. De medewerkerswoningen zijn wel verkocht, 
echter met de clausule dat ze vrij verkocht konden warden aan personen die minstens 12 uur 
aan de onderwijs instelling deel namen. De grond is daarbij in erfpacht uitgegeven. De UT is 
er erg groen en veel water is er aanwezig. 
De prognoses voor de woningvoorraad in 2010 zijn: 

Type Vierkante meter : m 2 

ruimte FN 
Kantoren 35.998 
Laboratoria 30.438 
Practica 5.124 
Onderwijs 10.529 
Totaal 82.089 

Het studententotaal van de UT was in 2001 6000 studenten en wordt in 2005 geschat op 
7500 studenten, waarbij dan 2100 fte's personeel nodig zal zijn. 
De UT is een echte campus, tegenover Eindhoven en Delft. Ze hebben studenten
huisvesting en woningen voor medewerkers op het terrein. Het gehele landgoed Drienerlo 
heeft een onderwijsbestemming. Daarnaast zijn er spinn-offs van starters op het terrein 
aanwezig die weer relaties hebben met grotere bedrijven daarnaast en in het buitenland. 
De laatste tijd wordt de ruimte steeds meer verdicht om de campus, Hengelo komt deze 
richting op en Enschede breidt uit. 
De UT wil haar terrein echter groen houden, en omdat aan beide kanten uitbreidingen komen 
is dit is vrij moeilijk te communiceren. Zeker omdat Hengelo en Enschede een slechte 
verstandhouding hebben. 

Het achterstallig onderhoud was heel groot in 1995. Men moest zoveel als mogelijk 
renoveren en opknappen. Zo hebben enkele gebouwen al een nieuwe gevel en zijn andere 
gebouwen gerenoveerd. Daar wil men in de toekomst dan ook verder mee gaan. Alleen het 
gebouw Elektra zal niet warden vernieuwd. 
Om de gebouwen marktconform te maken en af te stoten zal ongeveer 70 a 80 miljoen 
gulden nodig zijn (40 miljoen voor opknappen en nog een 30 a 40 miljoen gulden om het 
geschikt te maken als bedrijf) . 
De universiteit is het beste als universiteit in Nederland in Chemie, en Informatica. Ze zijn 
tweede in Natuurkunde. Wat de UT doet is goed, allen is het vrij weinig. 
De UT wilt naast de niet-technische richtingen ook andere richtinge gaan starten, zoals 
TEMA, bestuurskunde, communicatiewetenschappen. Ook willen ze een medische faculteit 
oprichten, psychologie en bedrijfskunde. 
De UT heeft op dit moment 32.000 bachelors, 5.000 masters en 1.000 AIO's. 

Deel B: Wensen & Eisen: Wat zijn de huisvestingsbehoeften van de 
instellingen & welke investeringen zijn er de komende jaren nodig? 

De uitgangspunten van de UT met betrekking tot de gebouwen: 
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Flexibel ruimtegebruik (verschillende soorten gebruik mogelijk); 
Generaliteit van de gebouwen (gebruik door verschillende partijen) 
Zoals bijvooreeld nieuwbouw van de zware labvoorzieningen: Deze ruimten 
moeten makkel ijk om te bouwen zij n voor andere zware labactiviteiten. Er 
moet dus en ICT, en zware labvoorzieningen, en luchtbehandeling en 
luchtdichte ruimte aanwezig zijn. Men wil zich als UT erop richten dat men 
gaat bouwen, zodat er makkelijk om te bouwen val t; 
Gekoppeld gebouwenbestand tussen onderwijs en onderzoek ; 
Integratie van faculteiten : Zoveel mogelijk centraliseren van algemene 
activiteiten zoals bibliotheken, kantines en dergel ijke. 

Vastgoed staat als volgt voorop: 
• Functionaliteit van de ruimten; 
• De UT moet een Open luchtmuseum voor naoorlogse architecten uitstralen. Hierbij is de 

UT geen eenheid maar laat haar verscheidenheid zien ; 
• Behoud van de ecologische structuur: veel water en groen, dit vormt een buffer. 

Het doel van de universiteit als geheel is dat het imago voorop staat. Voor de student is het 
van belang daarbij dat Twente een zeer gezellige studentenstad is binnen Nederland. De UT 
is meestal ver weg van ouders, met een eigen campus, goede sportfaciliteiten. Binnen 
Twente is vrij makkelijk een kamer te vinden, meestal zelfs gelegen op het 
universiteitsterrein. De UT heeft een goede uitstraling door de ondernemers en starters. En 
er vinden vele congressen plaats op de UT, om haar imago te promoten. 
Voor de ondernemers is er de mogelijkheid om een brede opleiding voor technici te volgen. 
Van laptops is geen sprake bij de UT. Ze hebben WAPtelefoons met een regeling via de KPN 
geregeld, dit was gratis voor elke student bij de inschrijving van 2001 -2002. 
Het doel van de bedrijven op het terrein is samenwerking tussen de bedrijven: het moeten 
alle hoogwaardige bedrijven worden van de gemeente Enschede en QOM: technologiepark. 
Er is ook een trend in de bedrijven te herkennen :Als eerste starten ze op het UT-terrein en 
groeien, dan krijgen ze de puberteit, tweede fase en willen weg: na een stabilisatie en goed 
bedrijf willen ze weer terug komen: volwassen. 
De UT moet daarom goede uitstraling, inhoud, onderzoek en onderwijs bieden, dit is hun 
primair doel! 
Oook de secundaire aspecten hebben hier baat bij, zoal het parkmanagement kan nu samen 
met de bedrijven worden bekostigd. Dit scheelt weer. Ook wordt de derde geldstroom groter, 
omdat er meer onderzoek wordt gedaan voor de bedrijven samen met de studenten van de 
UT. 

Meneer Florijn is al op vele plaatsen gaan kijken in zijn loopbaan. TU Eindhoven,de 
universiteit van Arizona , Philips campus en hij is net terug van een congres in Portugal . 
In Arizona financieren ze universiteiten via 'bonding'. Dit houdt in dat investeerders geld 
gaan steken in universiteiten en de universiteit bouwt daarvoor haar huisvesting . Twee 
soorten gebouwen komen daarbij voor:Academic buildings en Services. 
Academic buildings blijven eigendom van de universiteit, vanaf het begin. Services zijn 
parkeergarages studyunits, voetbalvelden , sportcentra en dit alles wordt door de 
minvesteerders bekostigd. Waarna overdracht plaatsvindt van de Services aan de 
universiteit. De universiteit probeert dit 100% kostendekkend terug te betalen, lukt dat niet 
dan staan ze het af. 
Het is ook heel moeilijk om universiteiten met het buitenland te vergelijken. In Nederland 
gelden de ARBO-eisen , die in geen ander land worden toegepast . 

Wensen in de toekomst voor de UT: 
• Kantoorruimten en werkplekken efficienter bezetten tot circa 70% (is nu minder dan 

50%) 
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• Bedrijfstijdverlenging en betere afstemming tussen opleidingen zal tot betere spreiding 
van uren voor onderwijsruimten leiden (opheffen van piekuren). 

• Flexibiliteit creeren voor studenten en AIO's. 
• Algemene opzet laboratoria, zodat ze tegen lage kosten in te zetten zijn voor gebruik van 

verschillende onderzoeksgroepen. 
• Het ruimtebeslag voor bibliotheekvoorzieningen zal dalen. 
• Intercity's inzetten die stoppen op het station Enschede (1 km bij de UT). Nu stoppen er 

alleen stoptreinen. Wei zijn er vele bussen zijn om naar de universiteit te komen. 
• Nadelig zijn de leegstaande collegezalen. Meneer Florijn geeft geen toestemming om nog 

meerdere collegezalen te bouwen. 
• Veel projectencafe's, EDUcafe's (intenetaansluitingen en cafe's, zelfs wireless is er al: 

spinkoppen/ infrarood) zullen in de toekomst warden gebouwd. 

Het RUT-model is een rekenmodel om de ruimtebehoefte van de UT per m2 FN te bepalen. 
Functioneel netto vierkante meters betreffen het vloeroppervlak dat daadwerkelijk voor 
onderscheiden functies wordt gebruikt. Dus dit FN houdt in dat men de ruimten uitdrukt, 
exclusief sanitaire ruimtes, hallen en dergelijke. 
Dit RUT-model wordt gebaseerd op 4 soorten ruimte: kantoren, laboratoria, practica en 
onderwijsruimten. Totaal wordt er aan vastgoedaanbod in 2005een oppervlakte van 82.000 
m2 FN verwacht. Er mag echter gebouwd worden tot 17.400 m2 FN. Hiervoor kan hal D 
eventueel bijdragen in ruimte. 
UT streeft echter naar groei, maar dan zonder groei van het gebouwenbestand. Er zal meer 
flexibilisering en generalisering moeten komen om de ruimten efficient te gebruiken. 
Faserin en indexerin 
Fase 1 Renovatie WB-gebouw : fl 48 miljoen gulden 

Renovatie BB- ebouw : fl 17 mil"oen ulden 
Fase 2 Renovatie TW/ RC-gebouw en aanpassing hal WB-V : fl 27 miljoen gulden 

Boerderi · en Bastille : fl 18 mil"oen ulden 

Fase 4 
Fase 5 Renovatie 3 hallen WB en infrastructuur 

De totale investering, inclusief inrichting, verhuiskosten en dergelijke bedraagt hiermee fl. 
390 miljoen gulden, met 240 miljoen gulden voor renovatie en 150 miljoen gulden voor 
nieuwbouw. 
Een totale investering van deze omvang kan de universiteit niet met eigen middelen 
financieren. Een beroep op de kapitaalmarkt door het aantrekken van langlopende leningen 
is noodzakelijk. De lening zal ongeveer fl. 260 miljoen gulden bedragen. Het 
liquiditeitenbeslag is daardoor 26 miljoen gulden en afschrijving en rente nemen aanzienlijk 
toe. Een strakke planning- en controle cyclus is hierbij een vereiste. 
De huurprijzen binnen de UT worden marktconform gemaakt om de huurders te laten 
bezuinigen op de vastgoedvoorraad. (De huur zal grotendeels toch vergoed worden) 

Deel C: De toekomst van de huisvesting 

Afstoten vanuit een gebruikersoogpunt: 
Nadeel: 
1. De universiteit UT heeft sale and lease back overwogen, maar dit is veel te duur 
2. De doelen van de onderwijsinstelling en van de belegger lopen niet gelijk. Het doel van 

de universiteit is samenwerking tussen de bedrijven: het moeten alle hoogwaardige 
bedrijven worden van de gemeente Enschede en OOM: technologiepark. Voor het geld, 
rendement hoef je het niet te doen. Het doel van de belegger is juist dit rendement, 
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waardoor een belegger altijd veel duurder is. Dat zijn mannen in strakke pakken die 
rendement willen maken. 

3. De informatieoverdracht zal moeilijk gaan tussen de belegger ende medewerkers. 
Beleggers willen dan opeens alles van de universiteit weten, wat veel geld en tijd kost, 
en waardoor er blijvend een contactpersoon nodig is voor de belangen van de universiteit 
te inventariseren en door te lichten naar de belegger toe. 

4. Er zijn ook accountantskantoren/ bedrijven die vastgoed afstoten, maar voor een 
universiteit is vastgoed toch van wezenlijk belang. Dit straalt hun imago uit. 

5. Als de UT ook gebouwen zou maken om te verkopen of te verhuren zou de gemeente hier 
niet mee akkoord gaan. De gemeente wil namel ijk geen concurrentie creeren met andere 
bedrijven. Voor universiteiten is dit ook de moeite niet waard om zo geld te ontvangen, 
het levert vrij weinig op. 

Niet afstoten: Andere oplossingen: 
1. Commerciele huur levert vrij weinig op: zeer miniem; 
2. De universiteit overweegt ook niet een andere lokatie: Ze werken en leven in het 

groen. Er waren meerdere andere mogelijkheden, het vuurwerkrampgebied, midden 
in de stad, naast een hogeschool in Enschede. Maar daar stond de UT niet voor open; 

3. Groei en krimp worden door de verschillende faculteiten zelf opgelost: echte techniek 
krimpt een beetje, softere techniek groeit daarentegen. 

Interview Katholieke Universiteit Brabant 

F.W. Kootstra Hoofd Planning en Controle 

Bij de Katholieke Universiteit Brabant (later genoemd KUB) is er gekeken naar het verkopen 
van universitair vastgoed en vervolgens operational leasen of financial leasen van 
universiteitsruimten. Dit is gedaan aan de hand van het bepalen van de theoretische voor
en nadelen van het uit eigendom geven van het vastgoed. Dit is niet cijfermatig uitgewerkt. 
Meneer Kootstra legt dan ook uit dat de universiteiten nu allen bezig zijn met een eigen 
beleid te ontwikkelen. In 1995 kregen ze het vastgoed om het niet (economisch eigendom) 
en hoefde niet zoals de hogescholen te betalen/ lenen voor het vastgoed. Daarom kwamen 
ze niet meteen in de problemen bij de financieen. 
Nu gaan de universiteiten echter allen renovatie- en nieuwbouwplannen maken, waarbij 
forse investeringen gedaan moeten worden. Er is dus een ontwikkeling gaande bij 
universiteiten, waarbij wordt gekeken naar marktconforme opties (leasen) of naar huur. 
Echter moet een universiteit bij de financiele constructie het volgende behouden: 
1. Functionaliteit van de gebouwen: hierover moet een universiteit volledige zeggenschap 

behouden 
2. Hoe ver de universiteit in haar organisatievisie is moet worden meegenomen: is 

huisvesting een strategisch middel of richt men zich alleen op core-business. 
3. De universiteit moet trachten de investeringen zelf te financieren, zo niet dan moeten er 

andere oplossingen worden bedacht. 

Interview Technische Universiteit Eindhoven 

dr. ir. K. B. Overdijk Hoofd Vastgoed 

De Technische Universiteit Eindhoven (later de TU/e) staat er voor open in de toekomst 
gebouwen af te gaan stoten, zowel aan startende ondernemingen en kleine bedrijfjes. Deze 
kunnen profiteren van de nabijheid van de universiteit. 
Een groot commercieel bedrijf (Ericson) heeft ook serieus een aanbod gedaan voor 
huisvesting, echter is dit niet te realiseren. De TU/e heeft ook nagedacht over lease: 
operationele of financiele lease, echter ze hebben om het makkelijk uit te leggen aan 
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anderen en door nog onbekendheid geld geleend op de kapitaalmarkt. 
De reden om het vastgoed niet uit handen te geven is omdat de beleggers andere doelen 
hebben . De universiteit kent haar eigen cultuur, maar beleggers weten niet hoe dit er aan 
toe gaat. De wens van de TU/e is een optimale universiteit, met een maximaal rendement uit 
het vastgoed. Het moet ten eerste functioneel zijn, maar ook bijdragen aan het imago. De 
gebouwen op de un iversiteit zijn ook niet meer all en representatief: E-hoog of Traverse zijn 
niet uitnodigend voor mensen van buitenaf. 
In het kleine gebiedje in het zuidwesten wil de TU/e alles in eigendom houden. Echter staat 
er TNO, dat is in erfpacht uitgegeven, er promtificaal middenin, en voor de rest is alles 
eigendom van de universiteit. 
In sommige gebouwen van de TU/e zitten huurders: dit is niet in alle gebouwen mogelijk: in 
Scheikundegebouw houdt men de activiteiten vrij gesloten, dit is al minder bij 
Werktuigbouwkunde. 
De verhuuropbrengsten voor de TU/e zitten in het multimedia paviljoen en het alfacentrum: 
het Eutechpark. Het Eutechpark is vrijwel geheel in BV's ondergebracht: commerciele 
verhuur. 
Deze verhuuractiviteiten leveren ook altijd wrijving op, als men de gebouwen wilt afstoten zit 
men aan de contracten van de huurders vast, daar kan men niet omheen. 
Delen clusteren per gebouw is ook niet mogelijk omdat enkele huurders misschien wel tot 12 
uur 's nachts binnen moeten kunnen : zo moetje het afzonderlijk toegankelijk gaan maken. 
Dit is vrij moeilijk. 
In 1990 waren deze problemen al bekend en daarvoor maakten weals universiteit zelf al de 
plannen , het Rijk bekostigde dit. Scheikunde vormde al zeer snel een probleem. De eisen 
van de gemeente voldeden niet(zolas de brandweervoorschriften en dergelijke, het gebouw 
moest veelal gesloten gemaakt warden) Daardoor mocht er nieuwbouw komen van het 
ministerie. 
In 1995 was de nood erg hoog, voor de TU/e om aan een vastgoedplan na te gaan denken. 
Het was een slecht onderhouden, zeer specifieke voorraad vastgoed. Hierdoor moest de TU/e 
diep investeren en kijken naar mogelijke opties binnen de gebouwen van het terrein. Naar de 
westkant van het gebied bestaan de gebouwen voornamelijk uit onderwijs: alfa, meer naar 
het oosten, alles wordt technischer. Hierna is zelf onderzoek gedaan en hoogleraar van 
Wagenberg heeft geholpen . 
Parkeren geschied ook op het terrein , is er al best veel aanwezig bij het Auditorium en bij 
het Hoofdgebouw, echter de ingangen door de verbouw is nu niet uitermate geschikt. Er is 
ook nagedacht over ondergrondse parkeergelegenheid, maar omdat men op de TU/e zo'n 
groot oppervlakte heeft, heeft de gemeente geen goedkeuring gegeven: auto's moeten 
bovengronds. 
Nu wil de TU/e enkele gebouwen afstoten: deze verschillen in imago. 
Bijvoorbeeld het E-hoog wil de TU/e behouden als markant gebouw, het is echter niet nod ig 
in m2

• Het bestaat uit een van de drie aspecten van het gezicht van de TU/e. Rondom de 
Wielen is erg belangrijk. E-hoog wordt hierbij gekoesterd . 
Traverse en Laplace zij n daarbij gebouwen die veel minder markant en gekoesterd worden: 
deze zijn zeer makkelijk af te stoten. 
De bestemming van de TU/e is onderwijs en onderzoek. Zo kunnen dus ook startende 
ondernemers daar beginnen: zij werken samen met de TU/e wordt gesteld. 
De Kennispoort is men nu aan het realiseren: TU/e is degene die het bouwt, de TU/e houdt 
de grond in erfpacht en verkoopt een deel aan de KvK. De TU/e gaat ook in dat pand verhuur 
aan derden toepassen onder instelling van een BV. Hierbij is een sale and lease back ook 
bespreekbaar. De TU/e wil nu zelf als commerciele verhuurder optreden. Er wordt getracht 
een zo hoog mogelijk rendement te behalen. 
Als un iversiteit wil men echter de grond niet afstaan. De locatie is uniek, dit komt nooit meer 
voor en dit moet de TU/e koesteren . 
De trends : 
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• ICT, aan de hand van labtops, er zijn al vele inplugbare setjes om te laptoppen. Ook 
komt er voor de nieuwe W-hal een plan met een internetcafe. 

• Ook is het OGO-systeem, het werken in kleinere groepjes duidelijk aanwezig. 
Biomedische Technologie en Werktuigbouwkunde werken al veel met kleine groepjes. 

• Ook is er een nieuwe studierichting: industrial design, waarbij de studenten een opdracht 
krijgen, en deze moeten uitwerken in business units (kleine groepjes), net zoals een 
bedrijf. 

• Levenslang leren komt ook steeds meer voor: steeds meer mensen, andere tijden. 
Mensen die ouder zijn en hele andere verwachtingen hebben van een universiteit: zoals 
betere stoelen, goede koffie. Zij komen in een latere fase en willen er ook meer voor 
betalen.(bv. Euforce : cursussen, opleidingen) 

• Klimaatinstallaties zijn weinig gerealiseerd binnen de TU/e. Ze hebben nog geen 
luchtbehandelingssysteem en zullen toch binnenkort een keer moeten gaan investeren, 
anders komt er straks een hele grote investering aan: inhaalslag voor 5 jaar. 

Concurrentie tussen universiteiten is in meerdere mate aanwezig, echter het overleg bij het 
college van ROI: De hoofden van het vastgoed van alle universiteiten, daar zijn ze juist heel 
erg openlijk. Men verteld allen de plannen en kan veel van elkaar leren. 

Interviews met universiteiten September 2002 

Interview Universiteit Maastricht 

ir. J.A.M Beijer, Adviseur Vastgoed t.b.v. College van Bestuur 

Huisvesting en haar financiele positie 

Tegenwoordig huurt de UM nog steeds ongeveer 15%. Er zijn grote verbouwingen aan de 
gang en als deze gereed zijn zullen er huurpanden warden afgestoten, en zal er slechts 6% a 
7% gehuurd warden van de totale vastgoedvoorraad. 
In de toekomst zal de UM geen eigendomspanden afstoten. Dit komt omdat er binnen de UM 
een huisvestingstekort bestaat. 
De jaarlijkse rijksbijdrage ten behoeve van investeringen dekt slecht 40% van het totaal van 
rente en afschrijvingen. Vandaar dat het universitaire vastgoed voor een deel door 
hypothecaire leningen bekostigd wordt. 
Ze hebben gekozen voor een hypothecaire lening omdat er enkel een lage rente betaald 
hoeft te warden. Bij verkoop en leaseback constructies wordt er door de investeerders een 
rendement gevraagd wat hoger is dan de gevraagde rente. 

Interview Erasmus Universiteit Rotterdam 

Visser, P.G. de, Vastgoed, Erasmus Universiteit Rotterdam 

De Erasmus Universiteit heeft meerdere opties overwogen om haar structureel financieel 
huisvestingstekort aan te pakken. Sale-and-leaseback is een optie geweest voor de 
universitaire vastgoedvoorraad, maar door het CVB is deze financieringsmogelijkheid 
afgewezen. Om haar huisvesting te financieren is de EUR reeds leningen aangegaan voor de 
financiering van het onroerend goed. Tot op heden was het niet noodzakelijk om daarvoor 
een hypotheek te vestigen maar volstond een hypotheekverklaring. Het verkopen van 
onroerend goed wordt niet overwogen. Om inkomsten te genereren wil de EUR zelf 
kantoorruimte ontwikkelen om het voor een deel te verhuren aan derden. 
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Interview Universiteit Twente 

projectmanager ir. M.W. Florijn, Vastgoedplan Universiteit Twente 

De financiele nood bij de Universiteit Twente is zo hoog dat aan het Ministerie geld wordt 
gevraagd voor het renoveren en investeren van haar gebouwen (huisvestingsplan van € 
177 miljoen). Voor 2008 moeten de gebouwen namelijk voldoen aan de arbo-eisen, en 
zelfstandig kan de Un iversiteit Twente dit niet financieren (€ 13,5 miljoen jaarlijkse 
rentelasten). 
De UT hoopt dus op een samenwerking met het Ministerie. De UT zoekt volgens meneer 
Florijn naar creatievere oplossingen dan in zee te gaan met private investeerders. 
De Universiteit Twente staat nog hetzelfde tegenover relaties met private partijen als een 
jaar geleden . Relaties met projectontwikkelaren hebben geen voordelen, volgens de UT. 
Zeker niet een 1 op 1 relatie waarbij enkel geld wordt geleend om te kunnen renoveren 
of bouwen. Daarvoor zijn goedkopere oplossingen. Er zouden kleine gedeelten grand 
kunnen warden verkocht op de campus van de UT, echter dat brengt zo weinig op, dat 
het geen oplossing is voor de toekomst. 
Zoals de samenwerking tussen de TUD en de projectontwikkelaar Bouwfonds, waar de 
locatie veel geld waard is, kunnen veel financiele middelen gegenereerd warden, maar 
daar is op de UT geen spraken van. 
De UT denkt ook dat het geen probleem is binnen de liquide middelen, maar op het 
gebied van het dekkend maken van de exploitatie. Er zal een oplossing moeten warden 
gezocht voor het huisvestingstekort, en niet enkel gezocht moeten warden naar het 
genereren van financiele middelen. 
De UT gaat intern bezuinigen, om dit probleem aan te pakken. Hierbij wordt gedacht aan 
het efficienter inzetten van huisvesting, afslanken en het clusteren van faculteiten. 

Interview Universiteit van Tilburg 

F.W. Kootstra Hoofd Planning en Controle 

De Universiteit van Tilburg (UvT, voormalig Katholieke Universiteit Brabant KUB) kent, als 
een van de weinige universiteiten, ultimo 2000 een netto werkkapitaal dat boven het niveau 
van de geraamde investeringen ligt. Deze universiteit kon daarmee de renovatie- en 
nieuwbouwplannen zelf financieren en in eigen beheer ontwikkelen. Voor een aantal op 
stapel staande projecten is de UvT duidelijk op zoek gegaan naar andere mogelijkheden om 
haar vastgoed te financieren. Hierbij is de universiteit in overleg met meerdere 
projectontwikkelaars voor de ontwikkeling van kantoorruimten voor een aantal faculteiten en 
residentiele voorzien ingen voor het post-initieel onderwijs in de vorm van nieuwbouw en e
learning centre in de kunstacademie. De universiteit wilt niet zelf gaan investeren, maar 
daarvoor met projectontwikkelaars langjarige huurovereenkomsten aangaan. Deze 
langdurige huurovereenkomsten zijn gesteld op 10 a 15 jaar. 
Zo is de UvT in overleg met CREDO planontwikkeling van 7000 m 2 kantoorruimte en 60 
hotelappartementen voor studenten van Tias, de business school van de UvT. De insteek is 
dat de UvT het complex aan de Prof. Cobbenhagenlaan huurt en dat Credo het wegzet bij 
een belegger. 

Interview Technische Universiteit Eindhoven 

dr. ir. K. B. Overdijk Hoofd Vastgoed 

De TU/e heeft haar Masterplan stopgezet. Er zijn plannen gemaakt om het Masterplan in de 
toekomst voort te zetten, maar daar wordt nog niet mee gestart. 
Er is niet veel gewijzigd aan de mening van vorig jaar. De TU/e staat open voor private 
partijen, en voor mogelijke afstoting van gebouwen. 
Hiervan is een voorbeeld net gerealiseerd, de Kennispoort. Het gebouw is voor de helft in 
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erfpacht uitgegeven aan de Kamer van Koophandel en voor de helft verhuurt aan gelieerde 
derden. Echter door de hoge investeringskosten worden er geen financiele middelen 
overgehouden voor andere renovatie- en bouwplannen. 
Ook is de universiteit in overleg met een projectontwikkelaar voor de ontwikkeling van 
studentenhuisvesting en enkele voorzieningen op het terrein. De universiteit geeft hierbij 
haar grond en gebouw (E-hoog) in erfpacht uit en de projectontwikkelaar HHVL zal het 
project realiseren en er in investeren. Voor de rest zal de universiteit het financiele tekort, 
tesamen met andere tekorten binnen de TU/e bekostigen met een lening . 
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Bijlage 8: Rendement op Eigen vermogen 

Stel dat een universiteit een 0°/o over EV heeft. 
De rest is dan allemaal hoqer de percentaqes dus neqatief alien. 

EV EV 0/o voor v ob EV 0/o na vob w VV % Financierinaskosten huur betal ing 

Eiaen vermoaen 100% 0% 0% 0% 4 02 0 00% 

Hvootheek 23% 0% 0% 77% 4 02 3 10% 

Lease&leaseback 23% 12% 18 5% 77% 4 02 7 35% 

Sale & financial leaseback 23% 12% 18 5% 77% 4 02 7 35% 

Sale & operat ional leaseback 23% 12% 18 5% 77% 4 02 7 35% 

Verkooo en teruahuren 0% 10% 10% 0% 4 02 0% €130-150 per 

Securisatie 25% 0% 0% 50% 4,02 4,51% 

25% 10% 10% 

1. hypotheek: -
2. lease and lease back - -
3. financial lease back - -
4. operational lease back - -
5. rent back - - -
6. securisatie -

Stel de universiteit heeft een rendement over het eiqen vermoqen van 7 °/o: 

EV EV % voor v pb EV 0/o na v pb VV W 0/o Financier ingskosten 

Eiaen vermoaen 100% 7% 7% 0% 4 02% 

Hvootheek 23% 7% 7% 77% 4 02% 

Lease and leaseback 23% 12% 18 5% 77% 4 02% 

Sale and financial leaseback 23% 12% 18 5% 77% 4 02% 

Sale and operational leaseback 23% 12% 18 5% 77% 4 02% 

Werkooo en teruahuren 50% 10% 10% 50% 4 02% 

Securisatie 25% J 7% 7% 50% 4,02% 

25% 10% 10% 

Als uitgangspunt, 100% EV = 7% VV lenen altijd tegen 6%, bijna geen verschil of je 
nu universiteit of leasemaatschappij bent die leent. 
• Hypotheek, maximaal EV (23%) wat een universiteit in eigendom mag houden; je 

eist als universiteit weer 7%, je kunt het VV (77%) lenen tegen 4,69 % 
• L&L back/ S& Lback : je maximale eigen vermogen van een leasemaatschappij 

voor belasting is 12%, na belasting is dit: 12 % /( 1- 0,35) = 18,5% 
• rent back; je verkoopt je vastgoed en huurt terug de ruimte die je nodig hebt . 
• securisatie: 50% VV, en 50 % eigen vermogen, waarvan 50% ervan (dus 25% 

als rendement voor de universiteiten zelf) en 25% als investeerder (nog aan 
i nvesteerders uitgekeerd. Investeerders vragen een rendement van 10% 
(bedrijfruimten al van 8,5 % en dit is nog specifieker) 

Het blijkt dat in de uitgangspositie de financieringskosten 7 % zijn en dat dit in vergelijking 
met het volgende is: 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 

hypotheek: 
lease and lease back 
operational lease back 
rent back 
securisatie 

++ 
-

+ 

8 00% 

4,69% 

7 35% 

7 35% 

7 35% 

7 01% 

4,69% 
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Bijlage 9: Tekentechniek voor de financieringsvormen 

De volgende tekentechniek wordt aangehouden bij de herfinancieringsmogelijkheden. 
Met blokken worden de instanties weergegeven waarmee de herfinancieringsvorm tot 
tand komt. De blokken zien er als volgt uit, en kunnen in nevenstaande instanties 
voorkomen: 

Bel egger investeerder/ belegger/ bank 

De onderneming 
I 

onderneming/ universiteit 

consortium/ vastgoedfonds 

portefeuille 

Daarbij wordt er met pijlen aangegeven in welke richting de geld- of vastgoedstromen 
lopen. 

Universiteit 
Nevenstaand vorbeeld geeft e 

Verkoop 

opbrengst 
Vastgoed 

vermogen 

lnvesteerder 

Tu I e Technische Universiteit Eindhoven 

herfinancieringsvorm : 'verkoop' weer. 

Van de instantie 'un iversiteit' wordt het vastgoed 
aan de instantie 'investeerder' verstrekt, waarvoor 
de universiteit een verkoopopbrengst terug 
ontvangt van de investeerder. 
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Bijlage 10: Samenwerkingsverbanden per faculteit op de TU/e 

Werktuigbouwkunde 
In samenwerking met werktuigbouwkunde wordt er aan projecten gewerkt, waarbij TNO 
de apparatuur betaald,en de TU/e de ruimte beschikbaar stelt. Daarnaast wordt er nog 
met een groot aantal bedrijven en instellingen samengewerkt zoals Bavaria, NAM 
(Nederlandse Aardolie Maatschappij), CDS Engineering, Gastec,DAF, DPI (Dutch Polymer 
Institute), ECN, Ford, Gemco Furnaces, MSC-Software,NIMR (Nederlands Instituut voor 
Metaal Research),Stichting Motorenonderzoek, Oce, Siemens. Bovenstaande bedrijven zijn 
niet op het TUle terrein gevestigd. Verder worden er ook voor de Europese Commissie 
onderzoeken verricht, waarbij de Europese Commissie subsidieverstrekker is7

• 

Bouwkunde 
In samenwerking met de faculteit Bouwkunde wordt er samengewerkt met TNO-Bouw in 
Delft, Bouwfysische adviesbureaus,Betonson, kleine bouwbedrijven en bestaande 
samenwerkingsverbanden. De samenwerking met TNO-Bouw bestaat uit onderzoeken door 
promovendi, waarbij TNO voor het onderzoek betaalt en de TU/e een kijkje in de keuken 
mag nemen. Nu zitten de A.LO. 'shier op de TU/e onderzoek te verrichten voor TNO-Bouw 
in Delft.Er heeft ook eenDUBO-project gelopen waarbij bouwbedrijven op de TU/e 
Prototypes van bouwwerken en constructietechnieken konden laten testen in een koepel. 
In deze koepel kunnen de verschillende weersinvloeden worden nagebootst, en het effect 
ervan op de bouwwerken worden getest. Een oud project over ICT -visualisering heeft 
geleid tot de oprichting van een ICT -bedrijf op de TU/e genaamd Calibre bv•. 
Elektrotechniek 
De Faculteit Elektrotechniek heeft met diverse bedrijven samenwerkingscontacten. De 
bedrijven waar momenteel mee samen gewerkt wordt zijn Philips Natlab, Thal is (Thomson 
signaal), KPN, Lucent , telecom/ Agere systems,Astron antennes, TNO fel, Alcatel, IBM, 
Ford, KEMA, Nuon. De samenwerking gaat in alle gevallen met promovendi. In sommige 
gevallen zijn er ook samenwerkingscontracten. Het komt ook voor dat het om sponsoring 
gaat van een onderzoek. De eerste vier bedrijven zijn de belangrijkste 
samenwerkingspartners, waarmee continu contacten zijn en gezamenlijke projecten•. 
Wiskunde en informatica 
Bij de faculteit Wiskunde en informatica zijn kenn isuitwisselingen tussen bedrijven en 
faculteiten niet interessant. De bedrijven hebben een korte termijnvisie. Ze denken aan 
geld verdienen en niet aan het investeren van kennis voor in de toekomst. De TU/e heeft 
een veel hoger kennisniveau waardoor de bedrijven geen toegevoegde waarde hebben 
voor de faculteit informatica. De kenniskloof is te groot, aldus Prof. Groote. De 
commerciele instelling van de bedrijven levert een gevaar voor het kennisniveau van de 
TU/e vanwege verschi llen in doelstellingen. Theorie versus Praktijk =Kennis versus geld10

• 

Techniek en Maatschappij 
In tegenstelling tot andere faculteiten wordt er door TEMA niet met bedrijven samengewerkt 
om producten te maken. Wei wordt er door TEMA bij bedrijven gewerkt om bedrijfsprocessen 
en de logistiek van deze bedrijven te verbeteren. Op het TU/e terrein is ook het !PO-centre 
gevestigd. Zij houden zich bezig met onderzoek naar productontwikkeling voor bepaalde 
doelgroepen. Het gaat dus om het aanpassen van producten (al dan niet tastbaar; denk aan 
computerprogramma's) aan gebruikers. Het IPO centre is dus een onderzoeksinstituut dat is 
voortgekomen uit de faculteit TEMA. Volgens de heer Verbruggen is het overbodig om 
bedrijven op het TU/e-terrein te vestigen voor faculteit TEMA. Dit omdat er niet aan een 
gezamenlijk te vervaardigen product wordt gewerkt. Er wordt alleen kennis als product 
doorgegeven aan de bedrijven. Dergelijke bedrijven hebben geen toegevoegde waarde. 

7 Interview met Ohr. C. de Waal , directeur bedrijfsvoering faculteit werktuigbouwwkunde, 8 Februari 2002 
8 interview met Ohr. Rikhof, directeur bedrijfsvoering faculteit Bouwkunde, 14 Februari 2002 
9 Interview met Ohr. Ors. Ing . J. Hermus, directeur bedrijfsvoering faculteit Elektrotechniek, 19 Februari 2002 
10 I nterview met Prof. Dr. J.F. Grootte (Oirecteur bedrijfsvoering van faculte it W & I , 5 Februari 2002 
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Bijlage 11: Flexibiliteit binnen de TU/e voorraad 11 

Stap 1: De ontwikkelingen binnen de TU/e 

1. Samenwerkingsverbanden en fusies. 
De TU/e wil op haar terrein plaats bieden aan partijen waarmee zij eveneens een 
vorm van samenwerking wil creeren. Van oudsher is dat bijvoorbeeld het hoger 
beroepsonderwijs, maar het geldt ook voor aan de universiteit gelieerde ( onderzoeks
) instituten zoals TNO en voor startende bedrijven als spin-off van universitaire 
activiteiten. Ook wordt er getracht internationale samenwerking door te voeren door 
samen te werken met buitenlandse universiteiten (Singapore/ Leuven). (Zie bijlage 
9) 
De verhoudingen met de gemeente en de TU/e zijn de laatste jaren geTntensiveerd. 
Eindhoven is hierbij samen met Helmond gekozen tot"Kenniswijk" waarbij 
samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en hoger onderwijs innovaties op 
gebeid van ICT en elektronische diensten dichter bij de burger wil brengen.Hierbij 
wordt de locatie, voorzieningen en huisvesting gedeeld . 

2. Bachelor-Master en internationaliserinq. 
De introductie van Bachelor-Master (BaMa) in 2000, onder andere voor het 
bevorderen van internationale maar ook interuniversitaire uitwisseling van studenten. 
Internationalisering en globalisering in algemenere zin dan ontwikkelingen als BaMa, 
die uitwisseling van studenten en staf gemakkelijk maakt. 

3. De toename van ICT in het onderwijs, e-mail en internet. 
Sinds 1997 krijgen de studenten eigen laptops. Ook breedbandverbindingen zijn 
aangesloten op het TU/e netwerk waardoor zeer snelle datacommunicatie mogelijk is. 
On-line samenwerking en onderwijsinformatie staat beschreven op het studyweb. Er 
vindt tevens veel voorlichting en hulp bij RSI-klachten plaats. 

4. Interne veranderinqen en strateqische keuzes van interne actoren. 
OGO-onderwijs neemt steeds verder zijn plaats in, nieuwe faculteiten en 
onderzoeksgroepen worden gecreeerd. Veranderingen in het faculteitsdenken naar 
een universiteit als "een geheel". 

5. Vastgoedmarkt, economische ontwikkelinqen en externe actoren. 
Hierbij moet gedacht worden als universiteit aan de kantorenmarkt, markt voor 
onderwijsruimten, onderzoeks & congresruimte, voor woningmarkt 
(studentenhuisvesting) en andere lokale markten. Daarbij spelen ook de volgende 
waarden, opbrengsten en kosten mee;bouwkostenstijgingen, de grondwaarde en 
beleggingswaarde van het vastgoed, keuze in financiering door universiteiten. 

6. Wet- en reqelgevinq en maatschappelijke eisen. 
De hogere eisen aan gebouwen en voorzieningen (kinderopvang, sport) op de 
campus moeten worden meegenomen in de plannen;de veranderende eisen van 
bestuur aan vastgoed: als strategische waarde (corporate identity) en als belegging 
(genereren inkomsten uit verhuur en verkoop) en een plek waar studenten en 
werknemers prettig vertoeven en productief kunnen zijn (functionaliteit). 

Stap 2: De invloed van de ontwikkelingen binnen de TU/e op de 
flexibiliteit van de organisatie. 

11 Universitair vastgeodmanagement, Deel A: Onzekerheid en flex ibiliteit, Ir. A.C. den Heijer, Maart 2002 
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De genoemde ontwikkelingen worden opgenomen in een grote tabel. In deze tabel wordt met 
een kruisje aangegeven op welke soort flexibiliteit de ontwikkeling invloed heeft of voor 
welke soort flexibiliteit deze ontwikkeling juist beperkingen oplegt. De positieve en negatieve 
vastgoedconsequenties van de in de tabel genoemde ontwikkelingen zijn in de bijlage 
uitgebreid behandeld. 
Voor de ICT ontwikkelingen bijvoorbeeld is gezegd dat de gebruikers steeds 
plaatsonafhankelijker worden waardoor er een flexibelere organisatie bestaat 
( organisatorische flexibiliteit), en hogere eisen stelt aan het kwaliteitsniveau van de 
huisvesting (technische flexibiliteit). In de tabel is bij ICT ontwikkelingen dan ook een 'X' te 
vinden bij technische en organisatorische flexibiliteit. 

Stap 3: Flexibele oplossingen bij de TU/e en eventueel voor de toekomst. 

Ruimtelijke flexibiliteit 
De dichtheid van een campus kan een maat zijn voor de ruimtelijke flexibiliteit. Een lage 
dichtheid kan betekenen dater nog voldoende flexibiliteit op de campus is. Of deze ook kan 
worden benut hangt af van juridische randvoorwaarden die gelden voor de betreffende 
locatie bi ·voorbeeld bouwhoo te technische eisen . 
De TU/e houdt het grond in bezit om flexibel te blijven voor toekomstige ontwikkelingen en 
geeft grond enkel in erfpacht uit. 

Technische flexibiliteit 
Technische flexibiliteit heeft betrekking op diverse bouwkundige aspecten, waaronder de 
bouwsom, de gebouwindel ing, de draagconstructie en de installaties. 

De TU/e experimenteert met kantoorinnovatie: activiteitsgebonden ruimten en flexibele 
werkplekken. Het laboratorium van de faculteit Scheikundige Technologie van de Technische 
Universiteit Eindhoven illustreert het streven naar een ge·integreerde werkomgeving voor 
kantooractiviteiten en laboratoriumactiviteiten in een nieuw gebouw, met hoogwaardige 
voorzieningen voor chemische experimenten en veel aandacht voor veiligheid, flexibiliteit en 
zuinig energiegebruik. 

Financiele flexibiliteit 
Er wordt ruimte gehuurd en verhuurd waardoor de vastgoedvoorraad snel vergroot en 
verkleind kan worden en zo de kosten te reduceren of opbrengsten te genereren uit verhuur. 

Orqanisatorisch flexibel 
De ruimte kan efficienter bezet en benut worden waardoor de organisatorische flexibiliteit 
toeneemt. 
De TU/e is gestopt met de interne doorberekening van huren aan faculteiten. Hierdoor is de 
efficientie vervallen. De TU/e wil ook functieordening gaan toepassen - het bundelen van 
ruimten met dezelfde functies - in de W-hal voor een centrale kantine. Zo wordt de 
organisatorische flexibiliteit verhoogd. Bouwkundige elementen als loopbruggen en de 
onderlinge afstand van gebouwen kunnen drempels verlagen voor het gebruik van ruimten in 
verschillende gebouwen. 

Soort flexibiliteit 
ruimteli"k technisch financieel or anisatorisch 
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Invloeden op aantal te huisvesten personen en functies 
Bachelor- Master x x x 
Financiering WO (privaat en publiek) * x 
Samenwerkinq (de vraaq naar onderzoek) * x x x 
Het oersoneelsbestand x 
Invloeden op vierkante meter gebruik en kwaliteitseisen 
Wetteliike eisen : ARBO milieu veiliqheid x 
ICT ontwikkelinoen x x 
Veranderende werk en onderwijsvormen (OGO) x x 
Oovattinqen bestuur * x x 
Eisen oersoneel en studenten * x x 
Organisatieveranderingen x x x 
Invloeden op externe vraag naar universitair vastgoed 
Aanweziqheid concurrerende ruimteaanbieders x 
Samenwerkino met oemeente x x 
Aanweziqhe id potentiele samenwerkinqspartners x x x 
Invloeden op kwaliteit vastgoedmanagement 
Beschikbare middelen voor vastgoed * x x x x 
Beschikbaar oersoneel voor vastqoedtaken * x x 
Bron : Analyse un1vers1ta1re Vastgoedplannen, 1r. A.C. den HetJer, Oktober 2000 

De met (*)gemarkeerde invloeden en ontwikkelingen warden hieronder nader toegelicht: 
• De verandering in de financiering van het WO en de denkbeelden daarover in de 

politiek kunnen de universiteit - als meer private invloed wordt toegelaten -
stimuleren in het genereren van extra middelen uit verhuur van ruimte, erfpacht, 
verkoop en parkeren - en het beleggen van de verkregen middelen. De politieke 
keuzes kunnen echter ook leiden tot (extra) beperkingen. 

• De veranderende vraag naar onderzoek heeft een kwantitatieve en kwalitatieve kant. 
De lage bezetting en benutting van veel laboratoria vraagt om flexibele concepten en 
om meer samenwerking met andere onderzoekspartners om de kosten te delen. 

• De eisen en opvattingen van bestuur, studenten en personeel kunnen de 
mogelijkheden van organisatorische en financiele flexibiliteit enorm beperken. 

• Beide invloeden op de kwaliteit van vastgoedmanagement - de beschikbare middelen 
en het beschikbare personeel - maken het de vastgoedafdeling mogelijk of juist 
onmogelijk om tijd en geld te investeren in alle soorten flexibiliteit. 

• Het beschikbare personeel bepaalt met name hoeveel inspanning kan warden 
geleverd om creatieve oplossingen te vinden voor organisatorische flexibiliteit en om 
samenwerkingspartners te vinden voor het creeren van financiele flexibiliteit. 
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Bijlage 12: Het toekomstbeeld voor de TU/e 

Stap 1: inventariseer de ontwikkelingen bij TU/e 

1) Samenwerkingsverbanden en fusies. 
De TU/e wil op haar terrein plaats bieden aan partijen waarmee zij eveneens een 
vorm van samenwerking wil creeren. Van oudsher is dat bijvoorbeeld het hoger 
beroepsonderwijs, maar het geldt ook voor aan de universiteit gelieerde (onderzoeks
) instituten zoals TNO en voor startende bedrijven als spin-off van universitaire 
activiteiten. Ook wordt er getracht internationale samenwerking door te voeren door 
samen te werken met buitenlandse universiteiten (Singapore/ Leuven). (Zie bijlage 
9) 
De verhoudingen met de gemeente en de TU/e zijn de laatste jaren ge·intensiveerd. 
Eindhoven is hierbij samen met Helmond gekozen tot"Kenniswijk" waarbij 
samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en hoger onderwijs innovaties op 
gebied van ICT en elektronische diensten dichter bij de burger wil brengen.Hierbij 
wordt de locatie, voorzieningen en huisvesting gedeeld . 

Invloed op de financien en management van het vastgoed: 
+ Participatie in uitleg bestemmingsplan door samenwerking met de gemeente. 

Hierdoor kunnen mogelijk bedrijven zich op het terrein vestigen. 
+ Als locatie HBO/ Kennispark op grondgebied warden door universiteit 

vergoedingen voor grand verkregen. 
+ Gezamenlijk ontwikkelen nieuwe voorzieningen (studentenhuisvesting 

bijvoorbeeld) Hierdoor kunnen subsidies warden verkregen of eventuele 
private investeringen. 

+ Hogere benutting voorzieningen. 
Vraag van de gemeente beperkt vrijheden in benutting aanbod door WO. 
Beperking ruimtelijke flexibiliteit door grondgebruik HBO, waardoor 
samenhang is verloren . 

2) Bachelor-Master en internationalisering. 
De introductie van Bachelor-Master (BaMa) in 2000, onder andere voor het 
bevorderen van internationale maar ook interuniversitaire uitwisseling van 
studenten. Internationalisering en globalisering in algemenere zin dan 
ontwikkelingen als BaMa, die uitwisseling van studenten en staf gemakkelijk 
maakt. 

Invloed op de financien en management van het vastgoed: 
+ Door bredere bacheloropleidingen meer gemeenschappelijk onderwijs en meer 

overlap in ruimtevraag. Kans op schaalvoordelen en beter gebruik van 
faculteitsspecifieke voorzieningen. Hogere druk op schaarse voorzieningen als 
(tijdelijke) studentenhuisvesting, hotels of studieplekken met computer. 

3) De toename van ICT in het onderwijs, e-mail en internet. 
Sinds 1997 krijgen de studenten eigen laptops. Ook breedbandverbindingen zijn 
aangesloten op het TU/e netwerk waardoor zeer snelle datacommunicatie mogelijk is. 
On-line samenwerking en onderwijsinformatie staat beschreven op het studyweb. Er 
vindt tevens veel voorlichting en hulp bij RSI-klachten plaats. 

Invloed op de financien en management van het vastgoed: 
+ Gebruikers warden steeds plaatsonafhankelijker, flexibelere organisatie, en 

thuiswerk.Hogere kwaliteitseisen aan bestaande vastgoed en extra ruimte
behoefte voor individueel computergebruik (dure studiewerkplekken). 
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+ Wervend werken de laptops op studenteninstroom, en daardoor vraag naar 
huisvesting. 
Primaire proces wordt kwetsbaarder door technologische ontwikkelingen, 
zowel installatiekosten van het gebouw, als de personeelskosten van de 
facilitaire dienst zijn zeer hoog. 
De functionele levensduur van hardware en software is heel kort, waardoor 
jaarlijkse lasten erg hoog zijn; belangrijke bedreiging dat deze lasten ten 
koste gaan van huisvestingsbudget van de instelling. 
Op kwaliteit van de studieplekken en voorzieningen moet extra worden 
toegezien in verband met gezondheidsrisico's; dit brengt hoge kosten met 
zich mee. 

4) Interne veranderingen en strategische keuzes van interne actoren. 
OGO-onderwijs neemt steeds verder zijn plaats in, nieuwe faculteiten en 
onderzoeksgroepen worden gecreeerd. Veranderingen in het faculteitsdenken naar 
een universiteit als "een geheel". 

Invloed op de financien en management van het vastgoed: 
Onderwijsvraag behoeft steeds meer discussie- en vergaderplekken voor 
groepen en studenten en werkplekken met computer. Hiervoor is aanpassing 
aan de huidige ruimten vereist. 

+ Het gebrek aan financiele middelen voor vervangings- en 
vernieuwingsinvesteringen maakt het belang van vastgoed binnen de 
instelling helder, wat de positie van de vastgoedafdeling ten goede komt. 

5) Vastgoedmarkt, economische ontwikkelingen en externe actoren. 
Hierbij moet gedacht worden als universiteit aan de kantorenmarkt, markt voor 
onderwijsruimten, onderzoeks & congresruimte, voor woningmarkt 
(studentenhuisvesting) en andere lokale markten. De bouwkostenstijgingen, de 
grondwaarde en beleggingswaarde van het vastgoed, keuze in financiering door 
universiteiten. 

Invloed op de financien en management van het vastgoed: 
+ /- De eventuele schaarste aan grond verhoogt de grondprijzen en het eventuele 

tekort/overschot aan onderwijs-, onderzoeks- en kantoorruimten 
verhoogt/verlaagt de vraag naar soortgelijke ruimten binnen de 
universiteitsvoorraad. Tekort aan studentenhuisvesting kan de instroom van 
studenten bedreigen en daarmee onder andere de financiering en het gebruik 
van vastgoed onder druk zetten. 

+/- Grotere veranderingen in de coalitie van regerende politieke partijen kunnen 
grote gevolgen hebben voor financiele middelen van de universiteiten. 

+/- Veranderingen in de financiering van de universiteit, publiek of privaat, 
kunnen de beschikbare middelen voor vastgoed positief of negatief 
be'lnvloeden; meer toestemming voor private financiering kan extra middelen 
bieden, maar ook meer afhankelijkheid betekenen. 

6) Wet- en regelgeving en maatschappelijke eisen. 
De hogere eisen aan gebouwen en voorzieningen (kinderopvang, sport) op de 
campus. De veranderende eisen van bestuur aan vastgoed: als strategische waarde 
(corporate identity) en als belegging (genereren inkomsten uit verhuur en verkoop) 
en een plek waar studenten en werknemers prettig vertoeven en productief kunnen 
zijn (functionaliteit). 

Invloed op de financien en management van het vastgoed: 
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Stap 2: 

Hogere investeringen in installaties en onderhoudskosten om aan eisen te 
voldoen.Beperkingen financiele mogelijkheden voor andere noodzakelijke 
investeringen in vastgoed. 

Het plaatsen van de belangrijkste ontwikkelingen in het assenkruis, 
bestaande uit het effect op vastgoed en de be'invloedbaarheid door de 
vastgoedafdeling. 

Bij het inventariseren van de ontwikkelingen die effect hebben op de universitaire instelling 
en de vastgoedvoorraad, is het van belang daarvoor strategieen en scenario's te 
onderscheiden 12

: 

Strategieen: Deze word en afgeleid van de te be·invloeden variabelen of zelf te 
ondernemen acties; bij het formuleren van strategieen door 
vastgoedafdelingen kunnen alleen de zelf te be·invloeden ontwikkelingen of 
variabelen worden gebruikt; het gaat hierbij met name om de keuzes en 
veranderingen die mogelijk veel invloed op vastgoed hebben. 

Scenario's: Deze worden afgeleid van onvoorspelbare variabelen, waarvan het effect op 
vastgoed groot kan zijn (en vermoedelijk is), maar waarvan de uitkomst nog 
onzeker is. 

In onderstaande assenkruis worden de bovengenoemde ontwikkelingen geplaatst. 
In de oranje zone, het tweede kwadrant geeft de strategieen voor de TU/e weer, en de gele 
zone, het derde en vierde kwadrant geven de niet-be'invloedbare ontwikkelingen weer, 
waarvoor scenario's zullen worden bepaald. 

Be'invloedbaar door 
vastgo dafdelin11--------------------

Eisen stu enten en 
personeel a vastgoed 

Commerciele 
verhuur/ verkoop 

Samenwerking 
met gemeente 

Opvattingen 
College van 

Weinig effect op-------------------1--- ----------------lleel effect op 
vastgoed Organisatie '! · · · vastgoed 

Economische 
ontwikkelingen 

Demografische 
ontwikkelingen 

veranderingen 

Studente instroo 

Aanwezighe d potentiele 
samenwer gspartners 

Aanwezigheid oncurrerende 
ruimtea nbieders 

Niel bei vloedbaar 
door vastgoedafdeling 

Veranderende onderwijs 
& onderzoeksvormen: 

ICT 
ontwikkelingen 

Samenwerkings 
verb an den 
(HBO, etc.) 

Beschikbare 
middelen 

Politi eke keuzes: 
BaM~, private 

'r 

12 Universitair Vastgoedmanagement, Deel A: Onzekerheid en Flexibil iteit, Ir. A.C. den Heijer, Maart 2002 
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Het blijkt dat de strategieen voor de TU/e aangegeven zijn in het tweede kwadrant, datgene 
dat zowel veel effect heeft op vastgoed en be·invloedbaar is door de vastgoedafdeling. De 
niet-be·invloedbare ontwikkelingen worden nu geplaatst in een assenkruis, bestaande uit het 
effect op vastgoed en de voorspelbaarheid in de toekomst. 

Stap 3: Het plaatsen van de niet-be"invloedbare ontwikkelingen in het 
assenkruis, bestaande uit het effect op vastgoed en de 
voorspelbaarheid in de toekomst. 

De niet-be"invloedbare ontwikkelingen uit het eerste assenkruis worden verplaatst naar het 
tweede "scenario"-assenkruis. Dex-as van beide assenkruisen is gelijk: weinig of veel effect 
op vastgoed . Van de verplaatste ontwikkelingen meet dus alleen nog bepaald worden hoe 
voorspelbaar ze zijn . De voorspelbaarheid heeft te maken met de grootte van de 
bandbreedte in de consequenties. Demografische ontwikkelingen zijn bijvoorbeeld 
voorspelbare ontwikkelingen : de bevolkingsomgang is op middellange termijn geed te 
voorspellen (door CBS of onderzoeksinstellingen). Van bijvoorbeeld BaMa zijn de 
consequenties minder geed te voorspellen (veel hogere of lagere instroom) en heeft daarmee 
grote vastgoedconsequenties van nog onvoorspelbare aard. 

Demografische 
ontwikkelingen 

Voorspelbaar 

Aanwezig eid potentiele 
samenwe "ngspartners 

Aanwezighei concurrerende 
ruimte anbieders 

Veranderende onderwijs 
& onderzoeksvormen: 

Weinig effect ~-----------------+------------------eel effect op 
vastgoed Organisatie vastgoed 

Economische 
ontwikkelingen 

veranderingen 

Studente instroo 

Niet vo rspelbaar 

Samenwerkings 
verbanden 
(HBO, etc.) 

ICT 
ontwikkelingen 

Beschikbare 
middelen 

Politieke keuzes: 
BaM~, private 

Met de genoemde onderdelen kunnen vele scenario's worden geconstrueerd. Door ir. A. den 
Heijer zijn twee extreme scenario's samengesteld. De niet-voorspelbare ontwikkelingen met 
veel effect op vastgoed zijn daarbij in extremen geformuleerd, en zo is er gekomen tot "de 
universiteit als multinational" en " de klassieke un iversiteit" . 
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Stap 4: het formuleren van strategieen 

Het blijkt dat de strategieen voor de TU/e aangegeven zijn in het tweede kwadrant van het 
eerste assenkruis, hetgene dat zowel veel effect heeft op vastgoed en be·invloedbaar is door 
de vastgoedafdeling. 
Hierbij kan men op de volgende punten invloed uitoefenen: 

o Commerciele verhuur en verkoop van ruimten 
o Samenwerking met de gemeente 
o De opvattingen van het College van Bestuur: strategie, functionaliteit en courantheid 
o De eisen van studenten en personeel aan vastgoed 

Stap 5: formuleer de scenario's 

De mogelijke scenario's zijn geformuleerd in Bijlage 1. Omdat de variabelen binnen de twee 
scenario's niet-voorspelbaar zijn, kunnen er geen (financiele) waarden aan toe worden 
gekend . Vandaar dat in dit onderzoek het referentie/ trendscenario is aangehouden. Zo 
kunnen er toekomstbeelden aangenomen worden voor het bepalen van noodzakelijke acties. 
De huidige ontwikkelingen worden als ongewijzigd doorgevoerd naar de toekomst. 

Stap 6: formuleer de eisen van de stakeholders 

Het doel van strategieen is zo goed mogelijk anticiperen op toekomstige ontwikkelingen en 
tegelijkertijd voldoen aan de eisen van verschillende partijen binnen de instelling, de 
stakeholders. De belangrijkste stakeholders voor de Dienst Vastgoed en Dienst Huisvesting 
zijn de ruimtegebruikers en het College van Bestuur. De tevredenheid van de 
ruimtegebruikers en de haalbaarheid van de plannen zijn de belangrijkste 
performancecriteria. De geformuleerde strategieen, elk vanuit een andere stakeholder 
geformuleerd, zijn: 

Onderdelen van de Eisen studenten en Opvattingen College van 
strategie personeel Bestuur 
Opvattingen van het Van secundair belang Van primair belang 
College van Bestuur 
Eisen van studenten en Van primair belang Van secundair belang 
personeel aan vastgoed 
Commerciele verhuur en Alleen binnen Als vaste inkomstenstroom 
verkoop van ruimten randvoorwaarden primaire voor de universiteit 

proces 
Samenwerking met de Primair voor Primair voor maximale 
gemeente studentenhuisvesting en opbrengst grond en 

voorzieningen op de gebouwen en wederzijdse 
campus versterkinq van imaqo 

Stap 7: het mogelijke toekomstbeeld met de noodzakelijke vastgoedacties 

De Dienst huisvesting en Dienst Vastgoed leggen periodiek verantwoording af over de 
behaalde resultaten in geld en in behaalde doelstellingen. De Dienst vastgoed en Dienst 
huisvesting hebben samen met de portefeuillehouder van het College van Bestuur 
intensieve contacten met externe partijen(bedrijven, gemeenten, HBO-instellingen). De 
dienst Huisvesting en de dienst Vastgoed doen er alles aan om huurders aan te trekken of 
vastgoed te verkopen. Alie inkomsten worden aangewend om maximaal de doelen van de 
universiteit te ondersteunen . Tevreden studenten en personeel is een belangrijk onderdeel, 
maar niet het belangrijkste. 
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Vandaar dater wordt gekozen voor de opvattingen die het College van Bestuur aanneemt. 
Het scenario dat wordt aangenomen voor de toekomst is het trendscenario. 

De te nemen acties zijn afgeleid uit de opvattingen van het College van Bestuur. De 
veranderende eisen van het College van Bestuur aan vastgoed zijn gegeven in de 
ontwikkelingen in de wet- en regelgeving en maatschappelijke eisen. Het bestuur stelt eisen 
aan het vastgoed als marketinginstrument ( creeren landmarks, hechten aan 
cultuurhistorische waarde), als belegging (genereren inkomsten uit verhuur en verkoop) en 
als plek waar studenten en personeel prettig vertoeven en productief kunnen zijn. 
Dit vormt de categoriseri ng in: 

o Strategie (marketinginstrument) 
o Courantheid (belegging) 
o Functionaliteit (productief en prettig werken) 
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Bijlage 13: De TU/e door de jaren heen 

De eerste ronde (1957-1964) 13 

Bij het Koninklijk Besluit van 14 juni 1956 werd het wetsvoorstel ter oprichting van de 
huidige TU/e goedgekeurd . Het eigenlijk bouwen van de eerste ronde van de TU/e (toen nog 
TH geheten) startte in 1957. De TU/e had hierbij enkele taken meegekregen voor het door 
de gemeente Eindhoven aangeboden terrein: combinatie van onderwijs en onderzoek, nauwe 
contacten tussen vakgebieden en de mogelijkheid om snel en flexibel te reageren op 
ontwikkelingen in de technische wetenschap en in het technisch hoger onderwijs. Het 
grondgebied dat de TU/e ter beschikking stond bestond uit een terrein van ongeveer 60 
hectare. Het ligt aan weerszijden van de Dommel: 10 hectare aan de westzijde en 50 hectare 
ten oosten van het riviertje. Na 10 jaar is daar nog een stuk ten noorden aan toegevoegd, 
het zogenaamde terrein Noord. De hoofdactiviteiten werden geconcentreerd tussen de 
Dommel en de rondweg (Insulindelaan). Bij de uitwerking van de plannen werden, en 
worden momenteel nog steeds, enkele eenvoudige principes gehanteerd: 

• aansluitende bouwen van west naar oost, zodat de bebouwing zo dicht mogelijk bij 
het stadscentrum ligt en nimmer een gebouw in ge·isoleerde positie verkeert; 

• een voor alle burgers vrij toegankelijk universiteitsterrein van parkachtige allure; 
• lage drempelwaarde met het oog op makkelijke onderlinge contacten, onder andere 

via het loopbruggenstelsel. 
Ir. S.J. van Embden had de architectonische verantwoordelijkheid en moest daarbij een 
totaalconcept ontwerpen , waarbij het Paviljoen ( een voorlopig onderdak voor het huisvesten 
van onderwijs voor slechts de komende 5 a 10 jaar), Gebouw O (Alphacentrum), 
Dommelgebouw, Dienstwoningen, CERES (W&S gebouw; het eerste grote specialistische 
gebouw aan de TU/e) , E laag, de W-hal, CT-gebouw (De Hal), FT-gebouw (Matrix), 
Hogedruklaboratorium en gebouw Gals eerste werden gebouwd . 
Vervolgens werden de gebouwen E-hoog, het Hoofdgebouw, het CTD-gebouw 
(Faciliteitengebouw), T-hoog, T-laag en het Omegapaviljoen gebouwd . 
Zie Bijlage 12 voor de ontwikkeling van het TU/e terrein vanaf 1956 tot en met 1991. 
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De periode 1964 tot en met 19751
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Echter bouwen van west naar oost, met aan de zijlijn niet-onmiddellijk TU/e gebonden 
activiteiten heeft men niet lang vastgehouden. In deze jaren hadden de nieuwe 
snelgroeiende afdelingen Natuurkunde, Bedrijfskunde en Bouwkunde steeds meer ruimte 
nodig . DE volgende gebouwen werden daarom op het TU/e terrein gevestigd: 
N-laag, Cyclotron , Athene, Paviljoen B. Ook werd er een nieuw concept, uniek voor 
Nederland ge·introduceerd. Een collegezalencomplex, het auditorium, waarbij de collegezalen 
door de gehele TU/e werd gebruikt, alle tezamen in een gebouw. Zo'n concentratie zou een 
ruimte- en geldbesparing van ongeveer 30% opleveren, vooropgesteld dat de afdelingen het 
traditionele rooster van 's morgens collegezalen en 's middags practica loslieten. 
Ook voor faciliteiten voor de medewerkers en studenten werd gezorgd, in 1967 werd het 
sportcentrum in gebruik genomen en in 1970 werd het tennispaviljoen gebouwd. Het gebied 
ten westen van de Dommel was gereserveerd voor de studenten. In Fellenoord is het 
Studentencentrum gerealiseerd en dat onderdak bood aan de mensa, de Algemene 
Ontmoetingsruimte en alle bureaus die met het studentenleven te maken hebben, zeals de 
Stichting Studentenhuisvesting. 
De loopbruggen waren het logische gevolg op het idee om het verkeer van mensen en lichte 
goederen niet op de begane grand te laten plaatsvinden , maar daarboven. Als die 
verbindingen niet het psychologische nadeel kenden van " naar buiten moeten", zouden er 
ook minder bezwaren rijzen tegen een gedwongen mobil iteit. Dit was het tweede unieke idee 
voor Nederlandse begrippen. Vervolgens werden de gebouwen Multimediapaviljoen, EE
gebouw en het Rekencentrum gebouwd. Het Rekencentrum (thans Laplace-gebouw) moest 
zijn eigen plaats krijgen, waarin de intern functionerende centrumfuncties verhuisd zijn naar 
het hart van het hoofdterrein. Het huidige La Place is het centrale plein geworden, waar het 
bestuur van de TU/e omheen gehuisvest was. Met dit uitgangspunt werd de ruimtelijke 
ordening bepaald aan de hand van het streefbeeld: 'de samenhang der wetenschappen'. 
De afdeling werktuigbouwkunde (W-hoog en W-laag) werd tussen Elektrotechniek en 
Scheikundige Technologie geplaatst en de Algemene Wetenschappen werden nog centraler 
gesteld, want 'eigenlijk staat dus het centrale gebouw voor wetenschap boven het centrale 

14 Gedenkboek Techn ische Universiteit Eindhoven, M. Bakker & G. van Hooff, 1991 
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gebouw, enerzijds voor bestuur en beheer en anderzijds voor die schatkamer van geestelijke 
verworvenheden , de algemene bibliotheek' . 
Zie Bijlage 12 voor de ontwikkeling van het TU/e terrein vanaf 1956 tot en met 1991. 
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De periode van 1975 tot de decentralisatie•• 

Na 1975 nam de expansiesnelheid van de huisvesting aanzienlijk af. Niet alleen de lagere 
bevolkingspragnose is daarvan de oorzaak, maar ook de verkorting van de studiefinanciering 
voor studenten en de invoering van ruimtenormering en krappere rijksfinancien voor de 
universiteiten. De gebouwen die naderhand zijn opgericht (Laboratorium voor akoestiek, 
Traverse, IPO-gebouw, Arubahal, Satellietgebouw, Nissenhut, TEMA-gebouw en gelieerde 
derden in het PTH-gebouw en TNO-gebouw) zijn gemiddeld veel lager dan twintig jaar 
geleden en "consumeren" daardoor onevenredig veel erf random zich. Zo wordt het steeds 
moeilijker om de gewenste hoge bebouwingsdichtheid te combineren met een parkachtige 
herbergzaamheid op het terrein. Door de toenemende bewoningsdichtheid, die zelf weer het 
gevolg is van krappere ruimtenormen, worden relatief grate terreinoffers gebracht voor 
stallingen en parkeren . 

1976 
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f70.000 180.000 

NETTO Ml VlOE~gfVlAK 

1991 

0 174.000 180.000 

De periode waarbij de TU/e eigenaar van haar gebouwen is. 

Eind 1994 werd het Auditorium en het kinder opvangcentrum "De Tuimelaar" door brand 
getroffen. Seide gebouwen zijn een jaar later weer in gebruik genomen. Verder werd in 1995 
de Nieuwe Serging Bijzondere Chemicalien (BBC) opgeleverd en werd een begin gemaakt 
met de in het "Masterplan Huisvesting" voorziene nieuwbouw voor de faculteit Scheikundige 
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Technologie16 (toename van 16.900 m2FN0) 17
• Het eerste concrete project, de sloop van het 

hoge deel van het gebouw W & Sis eind 1997 van start gegaan 18
. De CT-hal is aangepast tot 

De Hal, waar verschillende studentengerichte diensten, waaronder de centrale bibliotheek, 
het Studenten service centrum en het Notebookservicecentrum bij elkaar zijn gebracht. 
Matrix, de voormalige FT-hal is opgeleverd na volledige renovatie ten behoeve van de 
faculteit Scheikundige Technologie en UTI Eindhoven BV. Ook is het nieuwbouwproject, 
Cascade voor de faculteit Natuurkunde in februari 1999 opgeleverd 19

. Het meest zichtbare 
project binnen het Masterplan Huisvesting in 2000 was de renovatie van de onderbouw van 
het Hoofdgebouw, met de University Club, een kapper, reisbureau en studentenverenigingen. 
In 2001 is het zwembad gebouwd, aangesloten op de nog op dat moment aan te leggen 
WKO-installatie (warmte-koude-opslag), waardoor veel energie bespaard zal warden. Om te 
voldoen aan de doelstellingen van de TU/e (samenwerking tussen universiteiten en 
bedrijfsleven) heeft de TU/e in 1999 een kavel besch ikbaar gesteld voor de vestiging van het 
Twinning Center in Eindhoven, voor jonge startende bedrijven die zich richten op informatie
en communicatietechnologie. Op het moment zijn de nieuwbouw van Kennispoort, het 
gezamenlijk kantorenpand van de Kamer van Koophandel Oost-Brabant en de TU/e ; de 
renovatie van het Laplacegebouw; de herhuisvesting van de faculteit Bouwkunde; de 
nieuwbouw van het Technologiegebouw ten behoeve van delen van de faculteit Techn ische 
Natuurkunde en Elektrotechniek en ten slotte de renovatie en nieuwbouw van het Cyclotron 
in volle gang 20

• 

Huidige Voorraad anno 2002: 
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16 Jaarverslag 1995, TU/e , 1996 
" Jaarverslag 1996, TU/e, 1997 
1

• Jaarverslag 1997, TU/e, 1998 
1

• Jaarverslag 1999, TU/e, 2000 
20 Jaarvers lag 2001 , TU/e, 16 April 2001 
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Bijlage 14: De huidige financiele positie van de TU/e 

Om een oordeel te geven over de financiele positie van de TU/e, moeten de jaarcijfers in 
kaart warden gebracht. Bovenstaande paragrafen beschrijven het baten- en lastenstelsel en 
het huisvestingstekort. Om een oordeel over de totale financiele positie van de TU/e te geven 
wordt in dit onderzoek gebruik gemaakt van het HARR-model. 
Dit model wordt toegepast op zowel bedrijven als ondernemingen. Bedrijven en 
ondernemingen verschillen enkel door de activiteiten die ze ontplooien, maar het financiele 
fundament dat een bedrijf nodig heeft is voor ieder bedrijf/onderneming hetzelfde, ongeacht 
de branche21 • Daarnaast wordt dit model gehanteerd omdat de TU/e het als uitstekend 
bruikbaar erkend heeft. De TU/e vergeleek het HARR-model met extra analysetechnieken die 
het bankwezen hanteert. De conclusies waren gunstig. Het HARR-model blijkt uitstekend 
bruikbaar te zijn22

• Tegenwoordig wordt het model ook nog regelmatig gebruikt23
• 

De HARR-analyse wordt omschreven als een model dat een diagnose geeft van 
de financiele gezondheid van de onderneming op basis van gegevens uit de 

traditionele jaarrekening,.. 

Het HARR-model staat voor : 
~ Huur; 
~ Afschrijving; 
~ Rente; 
~ Resultaat 

Waarbij het HARR-fonds, dat dient ter dekking van de HARR last; kapitaallasten huur, 
afschrijving en rentebetalingen, en uiteindelijk nog een winst kan toelaten. 
Wei moeten de vaste lasten V; huurkosten, wettelijke lasten, onderhoudskosten, 
schoonhouden gebouwen, gas, water, licht meegenomen warden in de analyse. 
Voor universiteiten bestaat de volgende formule voor beoordelen van het baten- en 
lastenstelsel: 

HAVRR-fonds (> 20%) = Huur +Afschrijving + Vaste lasten+ Rente + Positief resultaat 

In dit model wordt iedere onderneming, ongeacht de branche waarin zij opereert, in principe 
beschouwd als een duurzaam samenwerkingsverband van de productiefactoren arbeid en 
kapitaal. Dit samenwerkingsverband voert transacties uit met als doelstelling de 
participanten te belonen en het eigen voortbestaan te garanderen. 
De continu"iteitskansen van de onderneming. 
Een onderneming is kansrijk indien maximaal 80% van de toegevoegde waarde wordt 
uitgegeven aan arbeid en overige kosten zs : 

• Zit men als bedrijf boven 80 % aan personeelskosten en overige kosten dan heeft 
men een personeelsoverschot. Zit men eronder dan wordt er teveel van het personeel 
gevraagd 26

• 

• Oftewel ongeveer 20 % is nodig voor het HAVRR-fonds. 

Op de TU/e wordt het HAVRR-fonds bekeken tegenover de personele lasten en overige 
lasten. In de onderstaande tabel wordt dit voor de TU/e weergegeven: 

21 Wat zeggen de cijfers, R. Nods en P.A. Wieringa, 1988 . 
22 Govers ; Uitgave ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan, Accountantskantoor Govers, 1987 
23 Dit HARR-model is ontworpen in de jaren '80, maar wordt nag recentelijk toegepast. Niet alleen door Govers 

Accountants zelf, maar door meerdere banken en ontwikkelingsmaatschappijen . Zoa ls bijvoorbeeld enkele 
regionale Rabobank vestigingen en de economische ontwikkelinsmaatschappij NV Rede. (interview P.Mencke) 

24 Resultaten Wetenschappelijk onderzoek HARR-analyse, Accountantskantoor Govers, 1987 
25 Wat zeggen de cijfers, R. Nods en P.A. Wieringa, 1988 
26 Wat zeggen de cijfers, R. Nods en P.A. Wieringa, 1988 
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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Personele lasten € 101.919.037 60,7% 56,9% 58,6% 59,1% 59,3% 63,2% € 131.900.000 

overige lasten € 37.618.380 22,4% 29,5% 25,2% 25,7% 29,0% 28,1% € 61.100.000 

Huur € 90.756 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% €0 
Wettelijke lasten € 907 .560 0,5% 0,6% 0,7% 0,7% 0,6% 0,7% € 1.500.000 
Onderhoudskosten € 5.399.985 3,2% 3,0% 5,7% 4,9% 2,3% 1,7% € 3 .500 .000 
Schoonhouden € 2.087 .389 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,0% € 2.100.000 

Gas/water/licht € 3.584.864 2,1% 2,2% 2,4% 2,0% 1,9% 2,1% € 4.300.000 
Overige kosten € 317.646 0,2% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% €0 
Rente €0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% € 1.409.409 

Afschrijvingen € 4.492.424 2,7% 2,5% 3,2% 3,0% 3,0% 3,5% € 7.100.000 

Resultaat € 11.400.000 6,8% 4,5% 2,8% 3,3% 2,4% -0,6% -€ 13.300.000 
totaal (HAVRR) € 28.280.624 16,9°/o 14,3°/o 16,10/o 15,20/o 11,7°/o 8,7°/o € 6.609.409 

Totaal saldo € 167.818.040 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% € 199.609.409 

Het HAVRR-fonds is steeds kleiner dan 20 %. In 1995 is het HAVRR-fonds 16,9% van het 
totaal, in 1996 14,3% en zo loopt het terug tot in 2001 naar 3,3%. Dit komt door het 
teruglopen van het resultaat van 6,8% in 1995 naar -6,7% in 2001. 
Zeker in de laatste jaren is het HAVRR-fonds teruggelopen. In 1995 was er enkel enige 
sprake van personeelsoverschot. Dit personeelsoverschot is logisch te noemen voor een 
technische universiteit, omdat ze specifiek op student gerichte studies aanbieden, waarvoor 
extra wetenschappelijk personeel nodig is per student. Bij niet specifieke universiteiten kan 
volstaan worden met minder personeel. 
Maar in de eerste paar jaren konden de huisvestingslasten nog worden betaald, waarbij zelfs 
een positief resultaat gerealiseerd was. Echter het resultaat is de afgelopen jaren sterk 
gedaald (zelfs negatief geworden), en het personeelsoverschot is veel groter geworden 
(96,7%; dus 16,7 % meer dan de maximale toegevoegde waarde aan arbeid en overige 
kosten). De beschreven financiele situatie is dus in de loop der jaren verslechterd. 

Huizenhoge geldproblemen 
Personele kosten zijn de grootste kostenpost van een universiteit, en daarbinnen kosten 
hoogleraren het meest. Om de kosten te laten dalen moeten bepaalde opleidingen worden 
gesloten, en bepaalde leerstoelen worden opgeheven" . 

27 Huizenhoge geldproblemen in Twente, artikel uit Academia juni 2002 
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Bijlage 15: Parkeerplaatsen op het TU/e terrein 

~ 
nr. Gebouw Capaciteit 

1 Traverse 276 

2 E-hoog 224 

0 3 EE-gebouw 39 

~ Auditorium (noord) 204 

5 Hoofdgebouw (west) 71 

6 Hoofdgebouw (oost) 72 

10 Matrix 20 

11 ~a sea de 20 

14 N laag 132 

15 W hoog 45 

16 w hal 21 

17 W laag 30 

18 Hoofdgebouw (langspoort oost) 18 

19 Laplacegebouw (langspoort/dwarspoort) 16 

20 Paviljoen 153 

21 Pavilioen B 69 
Kennispoort (garage onder gebouw) 70 

Totaal 1410 

In de huidige situatie is de TU/e volledig zelfvoorzienend als het gaat om 
parkeergelegenheid. Zowel de werknemers als studenten van de universiteit kunnen hun 
auto's, motoren en fietsen op eigen terrein parkeren.Ook de bedrijven die op het terrein 
gevestigd zijn kunnen op het terrein parkeren. TNO heeft een eigen parkeerterrein. Bij de 
bouw van het TNO gebouw is vastgelegd dat ze zelf in hun parkeergelegenheid moeten 
voorzien. Hierbij heeft TNO voldoende parkeerplaatsen aangelegd voor bezoekers en 
medewerkers, onder en rondom het gebouw. Dit parkeerterrein is afgesloten met slagbomen 
zodat het voor alleen TNO relaties mogelijk is om gebruik te maken van het parkeer terrein. 
Op het gehele universiteitsterrein is het parkeren gratis. 
Door de centrale ligging van het terrein, nabij het Centraal Station, is het voor het 
winkelende en werkende publiek in de binnenstad van Eindhoven een van de laatste 
plaatsen waar gratis parkeren mogelijk is. 
De zuidoost kant van het universiteitsterrein ondervindt hier de meeste overlast van. Aan de 
noordzijde speelt dit probleem niet. Op veel plaatsen is d.m.v. parkeerborden geregeld waar 
jewel en niet mag parkeren, maar op veel plaatsen worden deze borden genegeerd. Sinds 
een jaar of 10 zijn er plannen om het parkeerbeleid op het TU/e terrein aan te pakken. Het 
parkeren zou allemaal ten noorden van de Zaale moeten gebeuren, en ten zuiden van de 
Zaale, zou het terrein autovrij moeten zijn. Het la Place plein en het veld ten zuiden van de 
PABO zou omgebouwd moeten word en tot 
parkeerterrein, zodat de parkeercapaciteit hetzelfde zou blijven .>• Deze plannen zijn echter 
nooit gerealiseerd, en zullen in de toekomst waarschijnlijk nooit gerealiseerd worden omdat 
het College van Bestuur een open structuur wil hebben op de TU/e. Het weren van auto's op 
sommige delen van de campus, zou deze strategie tegen werken. Het invoeren van betaald 
parkeren geeft dezelfde problemen. Betaald parkeren is ook een bedreiging voor de open 
structuur en toegankelijkheid van de TU/e. 29 

Het universiteitsterrein is door de universiteit opengesteld voor het publiek. Wei staan er bij 

28 Duurzaamhuisvesten op de TU/e, TU/e 21-09-2002 
29 Dhr. Ing . A.H.H.Senders, Strategisch Programma Huisvesting TU/e 
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de ingangen borden waarop staat "eigen terrein". Het parkeerbeleid en de bijbehorende 
plannen om het beleid toe te passen, zijn destijds goedgekeurd door de provincie. Middels 
verkeersbesluiten van de provincie zijn de regels van de Wegenverkeerswet en Reglement 
Verkeersregels en Verkeerstekens van toepassing verklaard. Nu is de gemeente bevoegd 
t.a.v. het nemen van verkeersbesluiten. Hierdoor is de politie bevoegd om op het TU/e 
terrein een proces verbaal uit te schrijven voor automobilisten die fout parkeren. '0 

De afzonderlijke gebouwen op de campus hebben bijna allemaal een eigen fietsenstalling. 
Sommige zijn inpandig en andere bevinden zich aan de buitenzijde van gebouwen. 

Het parkeerbeleid van de gemeente Eindhoven" ; 
Het parkeerbeleid van de gemeente Eindhoven is er op gericht voor de periode 1999-2000 in 
het gehele gebied betaald parkeren (parkeertarieven; kort parkeren €1,14 per uur, lang 
parkeren € 2,73) door te voeren. 
Bewoners en medewerkers van de universiteit en omringde bedrijven op grond van een door 
de gemeente vastgestelde belangenregeling parkeervergunningen kunnen verkrijgen tegen € 
10,- per maand. De TU/e is hier 
niet mee in overeenstemming gekomen omdat zij openheid willen uitstralen, aldus Dhr. 
Roumen (secretaris College van Bestuur)" . Het TU/e terrein is vandaar het vrijwel enige 
gebied waar geen betaald parkeren is doorgevoerd. 

30 Ohr. Mr. A.O. van Eggelen . Strategisch Programma huisvesting 
3 1 Parkeren advies, Holland van Gijzen, 2 Februari 2000 
32 Ir. H. Roumen, secretaris CvB, interview 22 Maart 2002 
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Bijlage 16: Parkmanagement op het TU/e terrein 

A Utility sharing 
Veiligheid 
Een groot aantal zaken met betrekking tot veiligheid en arbo wordt door de dienst AMSO 
voor rekening genomen . De organisatiegrootte van AMSO is beperkt tot 8 personen. Daarvan 
zetten zich drie personen in voor de directe advisering, ondersteuning en uitvoering van arbo 
en mil ieuaangelegenheden van de faculteiten en diensten, een persoon voor de 
gebruikersvergunningen (brand en veiligheidspreventie, drie personen voor alle 
bedrijfsafvalstoffen (Reststoffencentrum TU/e) en een persoon voor de coordinatie. 
De AMSO spant zich in om arbo en milieu volledig ge"integreerd te krijgen in de TU/e
gemeenschap. Dit kan alleen met medewerking van het management, medewerkers en 
studenten. Daarvoor is het noodzakelijk dat de AMSO laagdrempelig opereert. Samen met de 
faculteiten en diensten kan de hoogste kwaliteit voor medewerkers en studenten geboden 
worden. Zonodig wordt externe hulp ingehuurd. Arbo en milieu betreft de zorg voor goede 
arbeidsomstandigheden en voor beheersing van de milieubelasting , 
Het TU/e-beleid is in grote lijnen als volgt: 
• Arbo en milieuverbeteringen zijn zowel de verantwoordelijkheid voor het management 

alsook van de medewerker en de student. 
• De arbo en milieu-inspanningen gaan verder dan het vereiste wettelijke minimum. De 

kansen op fouten zijn dan kleiner. Maar vooral misstaat de TU/e in deze niet een 
voorbeeldfunctie. Bij voorkeur wordt de in huis aanwezige kennis van de eigen 
processen met hun omgeving gebruikt en wel zo marktconform mogelijk. Inschakeling 
van een externe arbo en milieudienst gebeurt minimaal. 

• Voor de gehele TU/e wordt een arbo en milieuzorgsysteem opgezet, 
De AMSO helpt personen en organisaties bij de TU/e bij werkzaamheden die zijn afgeleid 
van verschillende wetten en regels voor arbo en milieu. De AMSO kent een pragmatische 
aanpak met 'maatwerk'. Naast het 
voldoen aan de externe regels en richtlijnen op het gebied van arbo en milieu is de 
daarmee samenhangende zorg belangrijk. 

Naast AMSO hebben de Bedrijfsgezondheidsdienst, Bedrijfshulpverlening (BHVI en 
Stralingsbeschermingdienst) ondersteuning met specifieke deskundigheid op het gebied van 
arbo en milieu. 33 

Beveiliging, Brandweer en Calamiteitenservice 
De beveiliging van de TU/e wordt verzorgd door de BedrijfsHulpVerlening (BHV) 34

• De 
Bedrijfshulpverlening is vanaf 1998 een professionele organisatie voor de gehele TU/e in de 
geest van de vernieuwde Arbo-wet. De BHV-organisatie is ontstaan uit samenvoeging van de 
Brandweer, de Beveiliging, en de decentrale BHV/EHBO' ers. 
Taak BHV-organlsatie 
De BHV beoogt een goed functionerende organisatie te zijn die: 

- bij een calamiteit eerste hulp biedt aan mensen 
- recht doet aan de uitgangspunten van de Arbo-wet en de wet milieubeheer 
- voorkomt dat onnodige afbreuk van gebouwen en infrastructuur plaatsvindt 
- rekening houdt met verplichtingen aangaande verzekeringen, 
- en mogelijke schadeclaims zorgdraagt voor de beveiliging van de TU/e 

Activiteiten BHV-organisatie 
De Bedrijfshulpverlening werkt nauw samen met AMSO en adviseert bij het opzetten van de 
professionele BedrijfsHulpVerlening voor de TU/e. Een aantal activiteiten vindt plaats: 

• Vergaren van informatie bij faculteiten & diensten voor Calamiteiten Informatie 
Systeem; 

33 http ://www .tue.ni/tue-algemeen/amso 25-02-2002 
34 http: //www. fb. tue. nl / Organisatie/BHV /index-bhv. htm 22-02-2002 
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• Met gestandaardiseerde inventarisatielijsten wordt informatie gekregen die in relatie 
staat met calamiteiten; 
Ontwikkelen van plannen op basis van de verkregen informatie; 

• Opzetten, uitwerken en invoeren van de BHV-structuur bij de faculteiten en diensten; 
• Adviseren bij risicoanalyses, beveiliging en sleutel-/sluitplannen . 
• Bemiddelen bij aanschaf beveiligingssystemen; 
• Coordinatie opleiding, oefenen EHBO'ers, basis-BHV'ers, BHV'ers met 

adembescherming en brandweer; 
• Verstrekken van, en periodieke controle op, de uitrusting en hulpmiddelen; 
• Samenwerking bevorderen door advisering inzake preventie, repressie en aankoop 

van vluchtsystemen, alarmsystemen, communicatie en detectiemiddelen. 
De Centrale Meldpost 
De BHV-beveiliging werkt vanuit een centrale meldpost (CMP) die gevestigd is in het Hoofd 
Gebouw, vloer -1. De CMP is een uit compartimenten bestaande ruimte die qua techniek, 
systemen, en procedurele opzet, op een professionele manier garant kan staan voor de 
totale hulpverlening in het verzorgingsgebied. Binnen de TU/e is hierdoor een communicatie 
en beveiligingsruimte gecreeerd die 24 uur per dag gedurende het hele jaar is bemenst. Het 
TU/e-alarmnummer is 2222. 
Decentrale BHV 
De decentrale BHV'ers bestaan van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren uit 
vrijwillige medewerkers. Door middel van training en hun lokale bekendheid in de gebouwen 
vormen zij een zeer belangrijke schakel in de eerste 3 a 1 minuten na een calamiteit. 
Denkend aan hun veiligheid en aan die van anderen, kunnen de BHV'ers zonodig 
levensreddende handelingen verrichten, of een beginnende brand bestrijden. 
Het kernproces van de decentrale BHV is als volgt: 

A. Eerste minuten na een calamiteit: gevaar /letsel beperken en hulpverlenen; 
B. Alarmeren en evacueren aanwezigen; 
C. Inrichten gewondennest door EHBO'ers, verzorgen en registreren slachtoffers; 
D. Samenwerken met overige hulpverleners; 
E. Gidsfunctie voor externe hulpverleners, Politie Brandweer en Ambulance. 

BHV-Kernploeg 
Vanwege de grote variatie aan openstellingsuren van faculteiten, instituten en Auditorium is 
een BHV Kernploeg geformeerd. Deze Kernploeg bestaat uit BHV -opgeleide 
beveiligingsmedewerkers die ook ender adembeschermingsapparatuur kunnen werken en 
berg staan voor de BHV-dekking van de avonduren . De BHV-Kernploeg is operationeel van 
maandag tot en met vrijdag van 11:00 tot 23:00 uur. Zij staan dan berg voor de invulling 
van de BHV-zorg in de eerste 10 tot 15 minuten totdat externe 
hulpverlening is gearriveerd . 
BHV-Beveiliging 
Het kernproces van BHV-Beveiliging bestaat uit: beveiligen van personen, goederen, 
handhaven orde, rust en veiligheid, permanente bedrijfshulpverleningszorg. Ook kan de BHV 
beveiliging hulpverlenen bij calamiteiten, door b.v. letsel en immateriele schade te 
voorkomen en/of te beperken. De activiteiten van de BHV -Beveiliging zijn ender te verdelen 
in een basispakket en een dienstverleningspakket. 
Het basispakket bestaat uit activiteiten zeals: 

• Bewegwijzering bij activiteiten; 
• Ondersteuning studentenactiviteiten; 
• Sleutelbeheer en advisering sluitplannen; 
• Uitvoeren van het nationale vlaggenprotocol ; 
• Verlenen van EHBO, transport van lichtgewonden naar ziekenhuis; 
• Surveillance om de gebouwen op het gehele terrein van de TU/e; 
• Gidsfunctie voor Gemeente Brandweer, Ambulancedienst; 
• Vervaardigen van legitimatie ten behoeve van IRG toegangscontrole badge/pas

systeem, alarmopvolging bij inbraakalarm, brandalarm, noodroepalarm, 
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calamiteitenmelding, BHV-ondersteuning voor faculteiten, diensten en TU/e gelieerde 
instellingen of derden, BHV-kernploeg voor de TU/e brede dekking van de BHV-zorg 
buiten reguliere werktijden. 

Het dienstverleningspakket bestaat uit de volgende activiteiten : 
• Leveren van receptie-/servicediensten; 
• Uitvoeren van sluit en controleronden; 
• Uitvoeren van surveillances in gebouwen; 
• Openen en sluiten van gebouwen en andere objecten; 
• Leveren van beveiligingsdiensten bij speciale activiteiten. 

BHV -Brandweer 
Het kernproces van de BHV-Brandweer omvat. Het voorkomen, beperken en bestrijden van 
brand/gevaar en ongevallen bij brand plus alles wat daarmee verband houdt. Daarbij hoort 
ook het bestrijden van gevaar voor mens en dier bij ongevallen anders dan bij brand. Verder 
werkt de BHV-Brandweer samen met hulpverleners en overheidsdiensten indien gewenst. De 
activiteiten van de BHV -brandweer: 

• Hulp bij calamiteiten (bestrijden van brand, verlenen van technische hulp); 
• Instructies, trainingen met hulpmiddelen, oefeningen (zeals ontruimingen); 
• Instructies in het gebruik van kleine blusmiddelen aan studenten en medewerkers; 
• Adviseren op naleving voorschriften brandveiligheid ; 
• Het leveren van brandwachten bij evenementen. 

Gebouwenonderhoud 
Het onderhoud van de gebouwen op het TU/e terrein wordt centraal geregeld door de Dienst 
Huisvesting (DHV) van de TU/e. De DHV als zodanig voert zelf nagenoeg geen fysiek 
onderhoud meer uit, maar vervult een plannende en aansturende functie. Het daadwerkelijke 
onderhoud wordt door de DHV uitbesteed aan externe bedrijven. Op het moment wordt er 
gewerkt aan een onderhoudsplanning voor de lange termijn aan de hand waarvan er steeds 
preventief onderhoud kan worden verricht. Als het goed is moet deze langetermijnplanning 
binnen nu en twee jaar klaar zijn. Men beschikt wel over een financiele prognose met 
betrekking tot de huisvestingskosten voor de komende tien jaar. Het probleem is echter dat 
de financiele prognose weinig accuraat is, omdat men uitgaat van globale schattingen. Op dit 
moment wordt er met betrekking tot de gebouwenstatus en het benodigde onderhoud steeds 
per jaar vooruit gekeken. Hieruit wordt jaarlijks een 
begroting opgemaakt voor het noodzakelijke onderhoud . Er wordt dus niet alleen maar 
gewerkt aan de hand van een "piep-systeem", waarbij er pas onderhoud wordt gepleegd als 
er mensen beginnen te klagen . Natuurlijk kan het altijd voorkomen dat er onverwacht 
mankementen aan gebouwen optreden. In dat geval worden deze mankementen direct 
verholpen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen klein onderhoud en groot vervangend 
onderhoud: 
Klein onderhoud: omvat het correctief en preventief onderhoud zeals het vervangen van 
filters, het vegen van daken, inspecties, etc. 
Groot vervangend onderhoud: omvat het conditiebepalend onderhoud zeals het vervangen 
van gehele installaties. 
Daarbij wil het overigens niet zeggen dat de kosten van klein onderhoud altijd lager zijn dan 
de kosten van groot onderhoud . De kosten zijn namelijk afhankelijk van het schaalniveau 
waarop bepaalde onderhoudswerkzaamheden warden uitgevoerd" . 

Reiniging 
Schoonmaak gebouwen 
Voor de reiniging van de gebouwen worden door de Dienst Interne Zaken, externe 
schoonmaakbedrijven ingehuurd'•. Eenmaal per jaar worden er middels een openbare 
aanbesteding de meest geschikte bedrijven geselecteerd om de reiniging van de gebouwen 

35 Ohr . Ing .J.J.P.J.Welten , Bouwkundig onderhoudsdeskundige van Dienst Huisvesting 
36 Ohr. Ing . A.H.H. Senders, Strategisch Programma Huisvesting , TU/e 
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te verzorgen. Op het moment warden de gebouwen schoongemaakt door het 
schoonmaakbedrijf ISS. Zij reinigen behalve de kantoor en onderwijsruimtes ook de 
hallen van de diverse gebouwen. 
Schoonmaak terrein 
Over de reiniging van het terrein van de TU/e loopt een contract tussen OSE (Onderhouds 
Service Eindhoven),Van Gansewinkel, en de DHV (Dienst Huivesting van de TU/e)" . In dit 
samenwerkingsverband levert OSE de huismeester, die de rol van supervisor op zich neemt. 
Door medewerkers van OSE warden vervolgens papiertjes geprikt, prullenbakken geleegd en 
daken geveegd. Ook warden regelmatig de straten geveegd door medewerkers van OSE. Zij 
beschikken over een klein veegwagentje waarmee ze de bladeren en dergelijke naar de 
stoepranden toe vegen. Daarna wordt Van Gansewinkel ingeschakeld om met een grate 
veegwagen de bladeren langs de weg op te vegen. Dit gebeurt zoveel mogelijk op 
zaterdagen omdat er dan nagenoeg geen auto' sop het terrein geparkeerd staan" . 

Afval-inzameling en de dienst BBC 
Berging Bijzonder Chemicalien (BBC) is de dienst van de TU/e die verantwoordelijk is voor de 
opslag, verwerking,en recycling van de verschillende afvalprodukten die de TU/e produceert. 
Door BBC warden met name externe bedrijven (meestal Van Gansewinkel) ingeschakeld om 
klussen te klaren waar speciale apparatuur voor nodig iS39

• Bedrijfsafvalstoffen 
De BBC schakelt Van Gansewinkel in om de bedrijfsafvalstoffen per gebouw op te halen. Bij 
elk gebouw staan vuilcontainers die door Van Gansewinkel warden geleegd. Er staan twee 
containers twee soorten bedrijfsafvalstoffen: 

• Vuilcontainers (gewoon afval) 
• Papiercontainers (papier) 

Verder zijn er in de gebouwen nog speciale rolcontainers waar archiefpapieren 
(vertrouwelijk) weggegooid kunnen warden. Deze containers warden door Van Gansewinkel 
opgehaald door een geautomatiseerde papierwagen en afgeleverd bij een 
vernietigingsbedrijf. In dit hele proces krijgt niemand de kans om de papieren te zien. 
Grote afvalstoffen 
De grate afvalstoffen zijn stoffen als hout en metaal, die vrijkomen bij verhuizingen en 
dergelijke. Het afval dient door de betreffende werknemers in de betonnen containerblokken 
te warden gedeponeerd, die bij de gebouwen staan. Deze bakken warden dan leeggemaakt 
door Van Gansewinkel. 
Gevaar/ijk afval 
Gevaarlijk afval ( chemisch) wat bij de faculteiten overblijft na bijvoorbeeld proeven, wordt 
opgeslagen in jerrycans (tenminste i.g.v. vloeistoffen). Deze jerrycans warden dan bij de 
BBC opgeslagen in box-pallets. In elk box-pallet passen 15 jerrycans. 
Een keer per maand a 1,5 maand, wordt dit afval opgehaald door Van Gansewinkel. Van 
Gansewinkel zorgt er dan weer voor dat de diverse gevaarlijke afvalstoffen bij de juiste 
eindverwerker komen. De afvoer van radioactief afval van het Cyclotron wordt verzorgd door 
de dienst Stralingsbescherming van de TU/e. 
Recycling 
Inboedel van een afdeling of faculteit, die niet kapot is maar wel vervangen wordt, wordt 
door de BBC opgeslagen. Vroeger werden de meubels in kavels opgeslagen, waarna er 
opkopers een bod op konden doen. Vanwege de administratieve beslommeringen en de zeer 
lage opbrengsten is de verkoop van oud meubilair gestaakt. Tegenwoordig zijn er een 
aantalopties m.b.t. afgedankte machines, apparatuur en afgedankt meubilair: 

• Inruil tegen nieuw materiaal; 
• Verkoop aan medewerkers; 
• Doorgeven aan andere afdelingen of faculteiten; 

37 http ://www .vangansewinkel.nl/ 26-03-2002 
38 Ohr. H. Scheepens, Berging Bijzondere Chemicalien 
3

• Ohr. H. Scheepens, Berging Bijzondere Chemicalien 
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• Deponeren in reststoffendepot; 
• Zo nu en dan wordt er ook oud meubilair en/ of oude apparatuur verscheept naar 

landen als bijvoorbeeld Tanzania, waar men het goed kan gebruiken. 

Personenvervoer 
Op het moment bestaat er geen vervoersysteem op de TU/e dat mensen van of 
binnen de campus mensen transporteert. Vorig jaar is er echter wel een project 
mogelijkheden van een dergelijke "people carrier" te onderzoeken. 
Het systeem zal in de praktijk eerst kleinschalig beproefd worden in de vorm van een pilot. 
Uit een vergelijking van 18 mogelijke locaties is de TU/e en haar omgeving als beste locatie 
naar voren gekomen om als proeftuin te dienen voor het pilot-project. 
De betrokken partijen;TU/e, United Brains, Gemeente Eindhoven, SRE en de provincie 
Noord-Brabant zullen in de komende tijd een concrete stap zetten in de ontwikkeling en 
realisatie van de pilot TU/e. Vanaf medio 2001 wordt er door de betrokken partijen samen 
gewerkt aan onderzoek en ontwikkeling van onder andere het vervoersconcept, de 
ruimtelijke inpassing en de functionele eisen en wensen vanuit de gebruikers. 
De "people carrier" wordt een vervoersysteem dat op de TU/e en naar het station moet gaan 
rijden. Het systeem zal de vorm van persoonlijk personenvervoer krijgen, waarbij er kleine 
groepen mensen tot maximaal 8 personen een eindstation kunnen kiezen dat aan de route 
van de rail ligt. In eerste instantie was het idee om een auto te maken zonder bestuurder, 
maar vanwege de wegenverkeerswet is het niet mogelijk om iets dergelijks in dit gebied toe 
te passen. Een wagen zonder bestuurder mag geen ander verkeer kruisen volgens deze wet. 
Het systeem zal de vorm van een ringbaan krijgen waarbij er op de stations een zijspoor is, 
zodat wagens elkaar in kunnen halen. Waarschijnlijk zal er voor een ra ilsysteem gekozen 
worden, maar de precieze vorm is nog niet duidelijk. Over de kosten is ook nog geen 
duidelijkheid. Het totale systeem is begroot op zo'n 25 miljoen euro•0

• 

Vanwege de recente financiele perikelen op de TU/e is dit prestigeproject tijdelijk op een laag 
pitje gezet. Onlangs hebben we vernomen dat er zeer recent weer geld beschikbaar is 
gesteld voor verder onderzoek naar de mogelijkheden. Na afloop van het vooronderzoek zal 
een stuurgroep, waar ook de TU/e zitting heeft, in juli 2002 beslissen of wordt doorgegaan 
met het project41

• 

Goederenvervoer 
Omdat de TU/e een onderwijsinstelling is, en de TU/e campus een universiteitsterrein, vindt 
er in veel mindere mate goederenvervoer plaats dan op een bedrijventerrein waar fysieke 
producten worden vervaardigd. 
PostExTra 
lets wat binnen de universiteit natuurlijk wel veel vervoerd wordt is natuurlijk de post. De 
dienst PostExTra is gevestigd in de W-hal. Deze dienst is afhankelijk voor de bezorging van 
alle binnenkomende goederen op de juiste bestemming 42

• 

Elk TU/e-gebouw heeft een of meer plaatsen (postvakken/postbakken), waar de te 
verzenden post aangeleverd kan worden. De aangeleverde post wordt elke dag door de 
bodes van PostExTra opgehaald en naar de centrale kamer gebracht. Daar wordt de 
aangeboden post gefrankeerd en verwerkt. Post die op werkdagen voor 15:30u bij PostExTra 
binnenkomt wordt nog dezelfde dag bij de PTT of overige postverwerkende bedrijven 
aangeboden. Dit geldt niet voor postzendingen die voor partijvorming in aanmerking komen 
en postzendingen die intern verspreid kunnen c.q . moeten worden. De binnenkomende post 
van buiten de TU/e met inbegrip van pakketpost wordt door de bodes bij de aangewezen 
TUle-distributiepunten bezorgd. 
Expeditie 
De expeditie verzorgt het intern transport van de volgende services; kleine verhuizingen op 

40 Dhr. M. Dijkshoorn, Strategisch Progamma Huisvesting TU/e 
41 http : //wwwtue. n I/ cu rsor/ bastiaa n/iaa rqa nq43/cursor36/n ieuws. html 27-2-2002 
42 htp :www .diz .tue. ni/ 28-02-2002 
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het TU/e-terrein,kopieer en printpapier, meubilair, documentatie bibliotheek en 
kantinebevoorrading. Bij PostExTra kunnen verhuisdozen worden aangevraagd. Achteraf 
worden deze weer ingeleverd bij PostExTra . Voor niet ingeleverde dozen wordt een boete van 
2,27 euro in rekening gebracht. 

Industriewater 
Er zijn momenteel 2 systemen voor water. Er is een drinkwatersysteem en een 
proceswatersysteem. Drink en proceswater werden vroeger via een zelfde leidingsysteem 
aangeleverd. Onder proceswater wordt leidingwater verstaan dat gebruikt wordt voor 
experimentele opstellingen, proeven en koelwater. Dat kan nu niet meer. Het is een 
verplichting van de Nutsbedrijven Regio Eindhoven (NRE) en de Vereniging van exploitanten 
van Waterbedrijven in Nederland (VEWIN) die dat oplegt Drink en proceswater kon zich bij 
de oude installatie bij een ongeluk onverhoopt mengen. Een voorbeeld hiervoor zijn de 
zuurkasten bij Scheikunde. Bij een verkeerde aansluiting zouden giftige stoffen in het 
waterleidingssysteem terechtkunnen komen. Het wel zo dat een aantal voorzieningen 
uitsluitend op het drinkwater is aangesloten. Zoals bijvoorbeeld de toiletgroepen, oog en 
nooddouches, kantine koffieautomaten, wastafels en kantoorachtige ruimtes. In het 
hoofdgebouw wordt voornamelijk gebruik gemaakt van drinkwater. Alleen de 
reproduktiedienst en de doka van Bouwkunde hebben een aparte onderbrekingsinstallatie43

• 

De universiteit is bezig met een warmte koude opslag (WKO) project. Hierbij wordt water 
circa 80 meter diep in een grondlaag gepompt. In deze grondlaag behoudt water een 
constante temperatuur. Er zijn momenteel 16 warme bronnen en 16 koude bronnen actief. 
Het warme water (circa 15 graden celcius) wordt gebruikt voor de verwarming en het koude 
water (circa 8 graden celcius) wordt gebruikt om te koelen"" . 
Dit project is gestart omdat de overheid het ompompen van grondwater wil beperken 45

• Voor 
de WKO werd er onbeperkt koelwater opgepompt om gebouwen en installaties te koelen. Na 
gebruik werd het water in de rivier de Dommel gepompt. In eerste instantie werden door de 
beperkende maatregelen van het grondwatergebruik koelinstallaties op een aantal gebouwen 
geplaatst. Deze installaties met elektromotoren vreten stroom, 
waardoor er naar een andere oplossing gezocht werd. Hierop volgde het idee van de WKO. Er 
is gestart met het gebouw N-laag. Toen dit een geslaagd project is gebleken, is er begonnen 
om het over het gehele terrein toe te passen, en alle TU/e gebouwen er op aan te sluiten. Er 
is nog geen samenwerking met Fontys of TNO op dit. Misschien dat hier in de toekomst 
samenwerking op dit gebied ontstaat4

• Een installatie van dergelijke 
omvang is tot nu toe nog nergens in Nederland gerealiseerd. Het maakt voor de universiteit 
op termijn enorme bezuinigingen mogelijk. In het najaar van 1999 is met de 
voorbereidingen gestart, en begin 2001 is met de uitvoering begonnen . Het geheel zal in 
fasen worden uitgevoerd. Omstreeks 2003 dienen al le gebouwen aangesloten te zijn 41 

Energiebeheer 
De elektriciteit van de TU/e wordt afgenomen bij de NRE. Omdat de un iversiteit een 
grootverbruiker is, krijgt de TU/e korting4

• , Ook TNO en de andere bedrijven die op het 
universiteitsterrein gevestigd zijn, nemen hun stroom af via de TU/e. De korting i.v.m. 
grootverbruik wordt ook naar deze bedrijven doorberekend ... 

Multimedia voorzieningen 
Op het terrein is een netwerk met monitoren aanwezig, waar alle gebouwen op aangesloten 
zijn. Hierop worden berichten getoond die voor het desbetreffende gebouw van toepassing 

43 Jan Ummels, Cursor 18, 19-12-1 996 
4

• Dhr. Ing . A.H.H. Senders, Strategisch Programma Huisvesting, TU/e 
45 Duurzaam huisvesten op de TU/e, 21-09-2002 
46 Dhr. J.N.Keij , Strategisch Programma Huisvesting, TU/e 
47 http :/www .tue.nl/vastgoed/index. Bestanden/aquifer.htm, 28-2-2002 
4

• Dhr. Ing. A.H.H. Senders, Strategisch Programma Huisvesting, TU/ e 
49 Dhr. Ing . W.W.H.Janissen, dienst huisvesting TU/e 
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zijn. Ook kunnen er algemene berichten op getoond worden die voor de gehele TU/e van 
toepassing zijn '0

• Op het universiteitsterrein is een hoogwaardig internet netwerk. De 
download, en upload capaciteit zijn vele malen beter dan de capaciteit die van een 
willekeurige kabel exploitant in de regio te krijgen is. Alie studenten 
kunnen tegen een voordelig tarief een notebook aanschaffen op de TU/e" .ln de gebouwen op 
het terrein, zijn op diverse plaatsen in het gebouw mogelijkheden om met zo'n notebook in 
te loggen op het netwerk van de TU/e. Alie studenten krijgen van de TU/e een e-mail adres 
waardoor ze goed bereikbaar zijn voor mede studenten en docenten . 

Telematica 
Op het TU/e terrein is een eigen telefoonnetwerk aanwezig. Met dit netwerk is het mogelijk 
om zonder gebruik van het KPN netwerk op het universiteitsterrein te telefoneren. Met deze 
toestellen is het ook mogelijk om buiten het TU/e terrein te telefoneren. Indien er buiten het 
TU/e terrein getelefoneerd wordt, dan loopt deze 
verbinding wel via het KPN netwerk. Op het terrein is een Centraal Antennesysteem 
Inrichting (CAI) aangelegd." Op diverse plaatsen over het terrein verspreidt staat een 
antenne netwerk. Er staan zenders en onvangers. Dit antennesysteem wordt 
gebruikt voor het personen oproepsysteem. Bedrijfshulpverleners en projectleiders zijn met 
dit systeem over de het gehele terrein te bereiken. Er zijn mensen die met een pieper bereikt 
kunnen worden, maar er zijn ook mensen die met behulp van een portofoon over het gehele 
terrein te bereiken zijn" . 

Air-sharing 
Op het universiteitsterrein is een persluchtsysteem aanwezig. Dit systeem zorgt voor de 
distributie van perslucht over een groot gedeelte van de universiteit. Verder zijn er op het 
terrein diverse gastanksaanwezig waar bijzondere gassen in opgeslagen worden. Deze tanks 
zijn niet op een netwerk aangesloten zo dat alle gebouwen er gebruik van kunnen maken. 
Alleen de aangrenzende gebouwen zijn aangesloten op deze tanks53

• Door de opslag van deze 
stoffen staat de TU/e op de het voorlopig overzicht potentieel risicovolle bedrijven in 
Eindhoven. Volgens deze lijst zijn er de volgende stoffen opgeslagen. 
gevaarlijke afvalstoffen, chemicalien, gassen. De hoeveelheden zijn conform de aanvraag, en 
de vergunningen hiervoor zijn in orde"'. 

B Werving en acquisitie 

Kinderopvang 
De Tuimelaar is een kinderdagverblijf dat vanaf 1988 opvang biedt aan kinderen van 0 tot 4 
jaar van ouders die werkzaam zijn of studeren op of in de omgeving van de TU/e campus. 
Het kinderdagverblijf bevindt zich op het terrein van de TU/e en in de nabijheid van Fontys 
Hogescholen'' . 

Sport/ recreatie 
De TU/e besch ikt over een uitgebreid scala aan sport en recreatiefaciliteiten. Zo kan men 
kiezen voor sporten als tennis, honkbal en voetbal, maar ook voor totaal andere sporten als 
roeien, zwemmen, vechtsport, of zelfs zweefvliegen . Van deze faciliteiten kunnen alle TU/e 
studenten en medewerkers gebruik maken, mits zij in het bezit zijn van een sportkaart, 
waarvoor een bepaald bedrag moet worden betaald. Overigens mogen ook de 
studenten van Fontys Hogescholen gebruik maken van deze faciliteiten. 

50 Mw. C. Kuenen, communicatie service center, TU/e 
51 http ://www.nsc.tue.ni , 26-03-2002 
52 Ohr. Ing . H.A.M. Verheijen, dienst Huisvestign, Rapportage exploitatiekosten TU/e, juni 2001 
53 Ohr. J.N.Keij , Strategisch Programma Huisvesting, TU/e 
54 Lijst potentieel risicovolle bedrijven, oficiele publicaties gemeente Eindhoven 
55 http ://www.tue.ni/tuimelaar 25-03-2002 
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Een aantal van al deze sportfaciliteiten zijn gevestigd in het Studenten Sportcentrum 
Eindhoven, dat op de TU/e campus is gevestigd. Voor een aantal andere sportfaciliteiten die 
de TU/e aanbiedt kan men terecht bij de betreffende sportvelden en/of sportcomplexen in de 
directe omgeving van de TU/es•. 

Catering 
Terwijl vroeger zowat iedere afdeling van de universiteit een eigen kantine had, wordt er 
tegenwoordig zoveel mogelijk gestreefd naar centralisaties' . De bedrijfsvoering van de 
kantines wordt tegenwoordig uitbesteed aan externe ondernemingen. Op het moment 
worden de kantines op de TU/e gerund door Van Hecke (inmiddels Sodexo genaamd). 
De bedoeling is dater in de toekomst een grote cent rale kantine (of enkele grote kantines) 
zal zijn die de kantinefunctie vervult voor diverse faculteiten en diensten tegelijk. Wei zal 
iedere afdeling zijn eigen koffiehoekje behouden waar men de hele dag terecht kan voor 
koffie, thee of iets dergelijks. Dit is met name nodig omdat de kantines slechts op gezette 
tijden (middaglunch) geopend zijn. 

Bancaire voorzieningen. 
In het Hoofdgebouw van de TU/e is een pinautomaat van de Rabobank aanwezig. 
Studenten en medewerkers van de TU/e kunnen hiervan gebruik maken als ze geld op willen 
nemen. De reden waarom de pinautomaat uitgerekend in het Hoofdgebouw staat, is ten 
eerste omdat het een centrale plaats is, en ten tweede dat er nabij de automaat enkele 
commerciele voorzieningen zijn, zeals een kapper en een Studentenwinkel. 

56 htp: / /www.tue.nl/sportcentrum/accomm/ 25-3-2002 
5' Dhr. Ing . A.H.H. Senders, Strategisch Programma Huisvesting, TU/e 
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Bijlage 17: Bestemmingsplan vor de TU/e-terrein 

Het bestemmingsplan van het TU/e terrein is beschreven in de voorschriften van het 
"Bestemmingsplan Eindhoven binnen de Ring". Zie onderstaand figuur: 

Bestemmingsplan 
Eindhoven binnen de Ring 

Voorschriften 

TU/e Technische Universiteit Eindhoven 

TUE-Tem!ill 

Ten noorden van de Prof.Dr.Dorgelolaan is de Technische Universiteit 

Eindhoven gevestigd. Op dit terrein kan nog een zekere expansie van 

activiteiten dan wel terreinintensivering worden verwacht. doch dit 

mag niet leiden tot dic:htslibbing van het groengebied en daarmee 

het verdwijnen van de sterke groenimpressie. Behalve voor 

univers itaire onderwijsdoeleinden kan dit terrein ook worden ingezet 

voor startende Qr!~-~rnemers. die meer in het bijzonder profijt hebben 
--- ~-

van een huisvesting annex de technische universiteit. 

De op de kaart aangegeven groenzonering zal voor ei;!n beiangrijk 

deel intact moeten blij ven. zeker in de nabij heid van het Oommeldal; 

met de op de kaart aangegeven groenzone wordt beoogd het belang 

van een blijvende openheid van het terre in op deze plaatsen te 

benadrukken. 

Aan de zijde van de ring (Onze Lieve Vrouwestraat, 1nsulindelaan) 

wordt een groene, meer open parkachtige aanblik nagestreefd. 

In de zuidwestrand van het gebied (terrein omsklten door John F. 

Kennedylaan, De Wielen, De Dommel en Prof. Or. Dorgelolaan) wordt 

met name gestreefd naar op het bedrij fsleven georienteerde 

onderwijsvoorzieningen dan we l funct ies die verwant zijn aan de 

Technisc:he Universiteit, eventueel in combinatie met kantoren voor bij 

voorkeur non-profit-organisaties. Hierdoor wordt een schakel 

nagestreefd tussen de binnenstad en de TUE. zodat het TUE-terrein 

beter wordt geopend voor en onderdeel gaat uitmaken van de 

centrumrandzone. 

Pag 67 



Universitair Vastqoed 

Bijlage 18: De gegevens per gebouw van de TU/e 

Excel sheet : Gegevens per gebouw, Mei 2001 
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Paviljoen 

Alphacentrum 

Dommelgebouw 

Paviljoen B 

Dienstwoningen 

Sportcentrum 

Hoofdgebouw 

Traverse 

Auditorium 

IPO-gebouw 

Aruba ha I 

Satellietgebouw 

Nissen hut 

CERES 

MMP 

Omegapaviljoen 

TEMA-gebouw 

E-hoog 

E-laag 

EE-gebouw 

W-hal 

Faciliteitengebouw 

De Hal 

Matrix 

Hogedruklab 

T-laag 

BBC 

ST gebouw 

Athene 

Cyclotron 

N-laag 

Lab Akoestiek 

Cascade 

W-hoog 

W-laag 

Laplacegebouw 

nieuwbouw 

Kennispoort 

Technologiegebouw 

herontwikkeling 
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O=nee; 1• D=nee; 1=ja m ' m ' m ' m ' m ' m ' m ' m ' m ' in euro's aantal < 5 jaar 5 t/m 15 jaar > 15 jaar aantal in euro's in euro's 
Paviljoen 01 kantoor 0 0 1958 11964,91 13094,86 435 6435 1097 0 413 0 8380 € 2.296.582 153 x - 3 2 0 1 4 € 135,00 8 €3.267.016 sleutel niet courant 
Afphacentrum 02 Kantoor 0 0 1958 1080,92 1214,64 782 16 798 €171 .075 x 3 2 0 4 4 € 135,00 ' 8 € 225.283 € 1.069.619 lamp courant 
Dommelaebouw 03 Kantoor 0 0 1959 1223,18 1378,06 690 117 115 7 929 € 917.997 69 x 3 2 0 3 4 €135,00. 8 €391.104 € 1.261.374 lamp courant 
Paviljoen·B 04 kantoor 0 0 1968 4660,31 5087,11 1646 1358 203 79 3286 € 902.569 x 3 2 0 1 4 · ·135,00 8 € 1.168.365 steutel niet courant 
Dienstwoningen 05 woning 0 0 1959 191 ,68 207,29 186 186 € 108.907 . - x 2 - 0 1 4 .... 135,00 8 € 50.615 sleutel niet courant 
Sportcentrum 07 sporthaVzwem 0 1 1967 7051,42 7874,01 409 321 504 5030 6264 € 3.004.933 x 5 3 0 1 3 € 140,00 7,66 € 2.523.547 leeuw niet courant 
Hooldgebouw 11 kantoor/zalen 1 0 1963 36459,61 44518,48 1241 1 9233 99 2921 788 25452 € 18.819.173 161 x - 3 2 0 3 3 · · 140,00 7,66 € 8.395.956 € 12.618.369 roos niet courant 
Traverse 12 kantoor 0 0 1985 5651 ,79 7266,53 3652 196 36 26 3910 € 4.273.248 276 - x 3 2 0 3 4 € 135,00 ' 8 € 536.263 € 5.915.646 lamp courant 
Auditorium 13 colleaezalen 1 0 1966 10549,58 13397,42 3803 851 11 52 770 73 6649 € 14.479.673 204 - x 3 4 handel, communicatie 2 3 € 140,00 7,66 € 2.099.264 leeuw niet courant 
IPD-nAbouw 14 kantoor 0 0 1985 4984,61 6068,21 150 1744 479 964 193 12 3542 € 4.912.625 - x 3 2 0 3 3 € 140,00 ·7,66 € 1.122.972 € 2.599.557 lamp courant 
Aruba ha I 17 werkolaats 0 0 1985 439,28 477,67 91 284 375 € 260.924 - x 5 1 handel, communicatie 2 4 € 1,35,00 8 €112.552 lamp courant 
Satellietgebouw 19 kantoor 0 0 1986 249,57 210;29 169 14 47 - 230 €0 x 3 3 0 2 4 € 135,00 8 € 65.380 € 193.518 lamp courant 
Niaaenhut 20 opslag 0 0 1989 472,7 511 ,19 200 259 459 €0 x 3 3 handel. communicatie 3 4 € 135,00 8 € 124.827 € 206.355 lamp courant 
CERES 2 1 technische rui 0 0 1959 445,97 1804,7 48 22 ' 70 €412.940 x 5 2 handel, communicatie 2 4 € 135,00 8 -€ 1.622.862 bom niet courant 
Multimediapaviljoen 23 kantoor/Brand 0 0 1969 4163,64 4674,47 2417 478 11 2906 € 2.659.606 x 3 5 handel, communicatie 3 4 € 135,00 8 € 873.371 € 4.442.616 lamp courant 
OmAnS1-paviljoen 25 kantoor 0 0 1962 138,55 154,08 103 103 € 18.605 x - 3 2 0 3 4 € 135,00 8 € 30.995 € 90.807 ezel courant 
TEMA-aebouw 28 kantoor 0 0 1994 2270,46 2621 ,89 1513 1513 € 1.539.222 x 3 2 0 2 4 € 135.00 , 8 € 380.339 € 2.184.630 lamp courant 
E-H""" 31 kantoor, collec 1 0 1963 17235,83 20329,65 186 7189 2343 898 1212 130 11958 € 4.553.231 224 x - 5 4 0 3 4 € 135,00 8 € 2.783.844 € 1.682.439 schildpad courant 
E-laag 33 praclicum/labc 0 0 1959 1818,35 2055,11 443 756 169 35 1403 € 806.367 x - 6 3 handel, communicatie 3 3 € 140,00 7,66 € 618.317 born niet courant 
EE-gebouw 34 practicum/labc 0 0 1971 5849,72 7059,13 1216 575 1457 595 3843 € 2.714.059 39 x 5 1 handel, communicatie 2 4 € 135,00 8 € 659.439 ezel courant 
W-hal 41 hal (werkplaat 0 0 1959 14387,87 15822,78 1972 7549 355 111 8 11 11005 € 4.979.330 21 x - 3 3 handel, communlcatle 2 4 € 135,00· 8 € 3.495.667 sleutel niet courant 
Faciliteiten-nAbouw 42 kantoor/werkpl 0 0 1961 3479,59 4111,34 1618 419 42 410 92 2581 € 1.035.526 - x 3 2 handel, communicatie 3 4 € 135,00 • 8 € 460.257 € 2.200.198 lamp courant 
De Hal 52 Laboratorium 0 0 1960 4690,68 5380,06 2613 860 145 36 3654 € 1.361.341 12 x 3 3 handel, communicatie 3 3 € 140,00 7,66 € 1.518.152 € 2.784.628 ezel courant 
Matrix 53 Laboratorlum 0 0 1960 5596,39 7000,93 1892 797 1122 218 12 4041 € 9.184.058 x 5 3 handel, communicatie 2 3 € 140,00 7,.66 € 1.013.415 lamp courant 
HOOAOruklaboratorium 54 Laboratorium 0 0 1961 455,08 624,61 439 439 € 250.033 x t - ' - 6 3 handel, communicatie 2 3 € 140,00 7,66 € 9.596 born niet courant 
T-laag 55 Laboratorium 0 0 1964 7406,9 9499,05 231 1350 1153 1457 1186 5377 € 2.755.807 x 0 - 5 1 handel, communicatie 2 3 € 140,00 7,66 € 1.034.291 bom niet courant 
BBC 56 opslag chemic 0 0 1994 1182,39 1331 ,16 30 501 531 € 1.488.399 x 6 1 handel, communicatie 2 4 € 135,00 8 € 243.144 sleutel niet courant 
ST-aebouw 58 kantoor +labor 0 0 2000 22898,82 30579,54 288 6067 2619 7268 653 16895 € 35.472.907 x 5 4 0 3 4 € 135,00 8 -€ 1.608.561 -€ 1.618.295 lamp courant 
Athene 62 radioloaisch la 0 0 1968 1240,14 1790,75 326 224 247 72 13 882 € 814.989 x - 5 1 0 2 3 € 140;00 , ' 7,6'6 -€ 90.500 born niet courant 
Cyclotron 71 radioloalsch la 0 0 1968 3718,65 4977,82 1136 182 1743 13 3074 € 1.706.667 70 x 5 1 handel, communicatie 2 3 € 140,00 7,66 € 399.668 sleutel niet courant 
N-laag 72 kantoor + labo 0 0 1969 15301,29 18440,82 3908 2158 4395 560 9 11030 € 8.548.765 132 x - 5 4 0 3 4 € 135,00 8 € 1.81 7.668 € 2.226.735 ezel courant 
Lab voor Akoeatiek 73 laboratoria 0 0 1981 459,66 510,41 361 361 € 678.855 x 6 1 handel, communfcatie 2 4 €.135,00 8 € 103.849 sleutel niet courant 
Cascade 74 laboratoria 0 0 2001 5191,29 6091,94 1234 116 2175 234 3 3762 € 9.019.789 x 5 3 handel, communicatie 2 4 € 135,00 8 €741.786 lamp courant 
W-hnnn 81 kantoor + zale 0 0 1974 16953,29 21132,14 270 5888 3843 1705 344 12050 € 10.869.851 45 x - 3 4 0 3 3 € 140,00 7,66 € 3.269.740 € 6.726.930 lamp courant 
w~aaa 82 laboratoria 0 0 1974 10865,6 12524,7 858 1552 4198 1710 312 8630 € 8.381.321 30 x 6 3 handel, communicatie 2 3 € 140,00 7,66 € 3.439.692 sleutel niet courant 
Laplac&-aebouw 83 zalen + kantor 0 0 1972 9939,01 12197,8 292 4173 753 1594 6812 € 4.899.011 16 - x 3 2 0 3 4 € 135,00 8 € 749.388 € 5.291.494 lamp courant 
nieuwbouw 
Kenniapoort 88 lkantoor I 11 0 12002 86401 96001 I 33601 I I 10001 I 43601- I I ·- I x I 31 2 1 0 1 31 4 1 € 135,00 I Bl € 1.944.0001 € 8.539.862 sler lcourant I 
Technologie gebouw 75 laboratoria 0 0 12002 64801 72001 I 32401 I 32401 I I 64801- I I _, I x I 51 11 OI 2 1 3 1 ,£ 140,00 I 7,661 € 2.366.3421 sleutel lniet courant I 
herontwikkelina 
T-hnnn 51 lkantoor I 11 0 12002 214291 238101 I 82551 9001 55521 1445 16152 - 1281 I I x I 31 4 lhandel, communicatie I 31 21 € 150,oo I o,7,331 € 12.819.8181 € 11.526.352 s ler lcourant I 

Het volgende wordt voor de locat~ aangenomen: 

1.A·locatie aan de kant van het sta~n : kale huurprijs van maximaal € 160,· excl. BTW 

2.A·locatie aan overkant van de weg: kale huurprijs van maximaal € 150,· excl. BTW 

3.Zichtlocalie kale huurprijs van maximaal € 140,- excl. BTW 

4.Locatie m'iddenin terrain: II _ -kale huurprijs van maximaal € 135,· excl. BTW 
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aa nta l 1=i• ; 9=bouw m ' m ' m ' m m m ' m in aura 's In a ura's In aura's meters 
Pavllloan Pav De Lismortel 2 1 1988 1992 12290 3208 ,3 143,31 1,42779 1,,56263 1,094439 0 ,9385 4,97 4,7 54014 1 betonnen kolommen + elementen hout vezel I cement Dlaat vezeVcement olaaVsvsteemolafon vezel I cement olaat lorotendeels dubbele bealazino staaValuminium £ 14.726.307 £ 11 .775.216 £ 3.015.307 ·a 1,00 

Alohacantrum AC GebouwO De Lismortel 1 1 1990 0 1610 251 ,56 42,09 1,35454 1,52211 1, 123709 1,3255 4,4 0 5850 O betonnen kolommen + elementen hout vezeVcement plaat vezeVcement olaatlsvsteemolafon vezeVcement plaat dubbel aluninium £ 1.502.047 £ 1.132.163 £ 222.346 nee 7 
Oommalgebouw DG De Lismortel 2 1 0 1986 630 273,45 50,e 1,3 1666 1,48338 1,-126621 0,4572 6,76 0 4725 O betonnen kolommenfalumlnium kozi be ton systeemwanden systeem bet on dubbel aluinium € 1.446.193 € 1.507.742 € 1.365.464 ·a 1,00 

Pav lljoen-B Pav-B 1 1 0 1994 4607 1236,7 43,56 1,41823 1,54812 1,091582 0,9056 4,75 0 19998 0 staall alas hout hout staal constructie damwandorofieten staal duhhal;.Jas staal € 6.420.145 € 4.275.686 €98.511 nee 1,14 

Olenatwonlnaen ow Horsten 416 Horsten 416 1 1 2001 2001 194 0 0 1,03054 1,11446 1,081438 0,935e 3,2 0 714 0 atuminiurnlalaSQevels koose ken! hout metselwerk hout hout dubbel aluminium € 214.407 € 118.429 € O nee 7 
SDortc:ent rvm ISo TUE Soortcomclex O.l.VrouVi O.l. Vrouwenslraat 1 5 1 1996 0 6584 639,8 228,75 1 12571 1,25703 1,116656 0,8362 12 12 40156 1 metselwand blokken beton en svsteemvloeren metsetwerk houten schroten baton I damwand Drofiel dubbeJ staal € 5.433.747 € 5.652.312 € 1. 703.690 a 7 
Hoofdgebouw HG Oen Oolec:h2 15 1 0 0 4387 10173 4687,75 1,43249 1,74912 1,221036 0,0985 52,15 66 165068 68 aluminium alas I hout(nleuwbouw) beton I staal hout metsetwerklsysteem svsteem bet on dubbel aluminium € 48.986.389 € 46.472.174 € 5.386.247 'a 1,24 
Traverse TR Bestuursgebouw la Place 2 6 1 0 0 1568 1554,9 1063,29 1,44547 1 ~85845 1,285704 0,2158 18,85 30,75 20918 30,75 batonnen kolommenlalumlnium olaa bet on ooriso steenlsvsteem svsteem be Ion dubbei aluminium € 6.631 .991 € 6.491.138 € 3.867.010 a 1,80 
Auditorium AUD Oen Oolech 6 1 0 1995 3550 3643,6 1831,64 1,58664 2,01495 1,269948 0,265 18,5 31 ,4 64000 31 ,4 beton staal alas be ton baton metselwerk svsteem belon elementen dubbe/ staal € 17 .966.641 € 14.292.297 € 3.887.867 ·a 1,24 
1pn..nebouw IPO 5 1 0 0 2758 1288,5 624,15 1,40729 1,71322 1,217389 0,4545 15,4 12,4 17859 12 4 betonnen kolommenlalumlnium p1aa be ton metselwerk svsteem belon elementen dubbel staal € 7.702.123 €7.131 .909 € 2.877.270 nee 1,80 
Arubahal Ah Bouwhal PTH De Horsten 2 1 0 0 410 51 ,39 2,41 1,17141 1,27379 1 ,087393 0,8583 5,5 0 1208 0 metselwerk bet on metselwerk houl enkeVdubbet hout € 744.404 € 267.287 € 305.e23 nee 7 
Satellletgebouw SG Horst en 1 1 0 0 215 13,22 0,37 1,08509 1117517 1,083023 0,7e54 3 0 403 o hout hout hout hout enkel ) hout € 220.387 €208.104 €0 nee 7 
NiHenhut Nh 2 1 0 0 417 0 0 1,02985 1,1137 1,081426 0,81.57 5,5 0 0 0 I €0 €0 €0 nee 7 
CERES CERES 3 1 1968 0 1203 362,12 1217,94 6,371 25,7814 4,046685 0,6666 10,49 10,5 7540 10,5 metsetwerk be ton atas/svsteem bimsbeton platen enkel staal € 436.762 €7.159.377 € 374.585 nee 1,24 
Multlmediapavlljoen MMP BTDQebouw Horst en 4 1 0 0 2334 1136,3 158,21 1,432n 1,80856 1.-1.22688 0,4993 8,2 24,3 19845 24,3 steal alas be ton svsteem hout'svsteem " beton elementen dubbet staal € 4.326.391 € 4.393.685 e 240.358 ·a 1,24 

Om• ga-pavll joen 0-Pav Deel paviljoens De lismortel 1 1 0 0 152 31 ,95 3,91 1,34515 1,49592 1,112089 oe865 5,25 0 699 o hout hout hout hout hout dubbel: hout €341 .526 € 113.302 € 4.293 nee 1,00 
TEMA-a• bouw TEMA Het Eeuwsel 2 3 1 0 0 1264 702,64 153,38 1,50063 1,73291 1,1547&4 0,4821 9,08 9,08 7982 9,06 hout beton svsteemvloer hout lsvsteem beton elementen dubbel kunstof € 2.618.013 € 2.228.006 € 1.385.831 ·a 1,20 

E-Hooa EH E-hooo + toeoanosoebouw De lamoendriessen 16 1 0 0 4186 4813,1 1556,72 1,44136 1,70009 1,179499 0.205e 60,85 74,6 79800 74,6 aluminium glas bet on metselwerklsvsteem l<v<teem .. be ton dubbei staaValumlnium € 23.268.055 € 22.320.851 € 1.319.785 ·a 1,24 
E-laag El E-hal De lampendriessen 2 1 0 0 1191 362,15 81 ,68 1,29604 1.,4648 1, 130206 0,57e5 8,65 0 10006 O staal alas bet on metselwerklsysteem beton dubbel staal € 2.906.244 € 2.979.781 € 90.625 nee 1,24 
EE-gebouw EEG De lamnAndriessen 5 1 0 0 0 1839 675,14 1,52218 1,83688 1,206747 0 13,3 29,5 29950 29,5 staal alas bet on .. .. metselwerklsvsteem -· beton elementen dubbei staal € 10.644.662 € 9.044.927 €368.5n nee 1,24 

W-hal Wh 3 1 0 0 11416 2921 ,4 242,46 1,30739 1,43n8 1.099731 0,7215 10,5 10,5 100313 10,5 staal alas beton < houtlsvsteem lsvsteem .. beton elementen dubbel staal € 22.250.452 € 23.001 .246 € 1.570,001 nee 1,24 
Fac:llltelten-oebouw FG CTD-oebouw HetVeken 3 1 1971 0 1593 928,72 320,87 1,3481 6 1,59293 1 , ~81559 0,3875 10,25 23,7 15315 1,24 staal glas be Ion ' metselwerk staaVsvsteem beton elementen dubbef steal € 4.017.058 € 4.225.611 € 1.215.854 nee 1,24 

De Hal HAL CT-hal He! Kranenveld 4 1 0 0 3202 886,27 28312 1,28371 1,47238 1,146968 0,5952 11 ,4 11 ,4 32492 11 ,4 staal alas be Ion metselwerk lsvsteem bet on dubbel staal € 10.717.288 € 4.624.661 € 1.960.881 ·a 1,24 
Mat rix MA FT-hal Het Kranenveld 4 1 0 1999 3202 1394,3 873,86 1,G849 1,73247 1,250973 0,4574 11 ,4 11 ,4 32492 11 ,4 staal alas I aluminium ooHDlaat beton 1· metselwerk svsteem be ton dubbe/ aluminium € 10.852.449 € 8.075.741 € 7.986.469 nee 1,24 

Hoaedruklabor11tori um Hl He! Kranenveld 2 1 0 0 414 4,72 122,01 1,03663 1,4228 1,372528 0,6628 e,5 e,5 4272 9,5 staal glas beton - metselwerk .. dubbel staal € 1.024.787 € 1.306.433 € 32.071 nee 1,24 
T-IHg SL DeWielen 6 5 1 - 0 0 2907 1839,2 1371 ,35 1,377'52 1,76661 1,28246 0,306 14 14 44003 14 staal olas bet on metselwerk svsteem .. be ton dubbel staal € 11 .058.472 € 11 .707.530 €0 nee 1,24 

BBC BBC IOpslag Chemie De Aondom 2 1 0 0 1231 617,54 48,34 2.22672 2,50689 1,125821 0,9248 4,7 4,7 5781 4,7 beton elementen be ton metselwerk bet on dubbel hout €787.160 € 1.731 .168 € 1.821 .051 nee 7 
ST-oebouw ST Facutteit Scheikunde comole 7 1 0 0 5466 5454,7 5356,54 1,35536 1,80998 1,33542 0,1787 25 0 0 o aluminium alas bet on svsteem 113 svsteem damwand orotlel dubbef aluminium € 39.206.364 € 34.723.889 € 3e.e23.21e nee 3, 10 

Athene ATH 4 1 0 0 661 323,24 414, 1 1,40605 2,03033 1,44399 0,369 1 12,8 13,5 7963 13,5 staaVmetselwerklglas be ton metselwerklsvsteem svsteem .- be ton dubbef staal € 2.061.953 € 1.818.795 € 544.912 nee 1,24 
Cyclotron eve 4 I 0 2002 2356 537,09 880,8 1,20971 1,61933 1,338609 0,4733 11 ,5 0 25470 1,24 beton elementenlstaat olas bet on metselwerklsvsteem systeem bet on dubbelt staal € 6.865.485 € 7.055,817 € 5.972 nee 1,24 
N-laaa NL De Wlelen 4 1 0 0 5e50 3827,3 1743,91 1,38724 1,67188 1,205 181 0,3227 12,5 0 n 150 1,24 beton elementenlstaal alas bet on metselwerklsvsteem lsvsteem - bet on dubbel staal € 26.232.330 € 23.796.463 € 1.607.894 ·a 1,24 
Lab voor AkoH tlek LvA De Aondom 2 1 0 0 283 84,63 12.27 1,2733 1,41388 1,110408 0,5545 8,2 0 2080 1,24 metselwerk bet on metselwerk be ton I hout € 820.904 € e87.63e € 170.982 nee 1,24 

Casc:ade cc NT +NA 7 1 0 0 0 1279 440,15 1.37993 1,61934 1,173493 0 0 0 0 0 metselwerlhoutl las be ton metselwerklsvsteem svsteem betofV'damwand profiel dubbel hout € e.065.376 e 9.065.376 € 10.157.779 nee 7 
W-hoog WH OeWielen 8 1 0 200 3133 4455,2 25n,23 1,40691 1,7537 1,246492 0,1483 25,5 0 7707 1,24 staal alas bet on metselwerklsvsteem staaVsvsteem be ton enkel staal € 26.262.562 € 24.457.923 € 2.843.385 ·a 1,24 

W-laaa Wl De Wlelen 4 1 0 0 5913 1919,5 713,11 1,25905 1,4513 1,152693 0,4721 10,05 0 6n41 1,24 staal alas be ton metselwerklsvsteem staaVsvsteem beton enkel staal € 17 .982.299 € 18.005.939 € 4.070.428 nee 1,24 
Laplac:e-aebouw LG Rekenc:entrum 3 1 0 0 3892 2831,6 1334,92 1,45904 1,79063 1,2272.65 0,3191 7,6 0 49000 1,24 staal glas be ton metselwerklsvsteem staaVsvsteem ' be ton dubbel staal € 12.172.358 € 11 .464.605 € 1.209.497 nee 1,24 
nieuwbouw 

Kenn isDoor1: IKP I h le 0 0 0 0 0 1,961651 2,201831 t , 111111 1 o l 0 o l o l o l 
,. 

I I I I £01 eol € o lnee I? 
Tec:hnoloal• aebouw ITG I h le lo lo I 0 o l o l 11 1.11111 1 1,111111 1 o l 0 o l o l 0 •' I I I I £01 EOI € olnee 11 
herontwikkeling 

T-hoog ISH 11 e l o lo I o l o l o l 1,32611 1 1,474121 1,111111 1 o l 0 o l o l o l ., bet on I I be ton I I €24.619.0031 €2.749.5661 € 1.562.374 l nee I 1,24 
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categorisatie 
gebouwnr. gebouw 

1 Paviljoen 

2 Alphacentrum 

3 Dommelgebouw 

4 Paviljoen B 

5 Dienstwoningen 

7 Sportcentrum 

11 Hoofdgebouw 

12 Traverse 

13 Auditorium 

14 IPO-gebouw 

17 Arubahal 

19 Satellietgebouw 

20 Nissenhut 

21 CERES 

23 MMP 

25 Omegapaviljoen 

28 TEMA-gebouw 

31 E-hoog 

33 E-laag 

34 EE-gebouw 

41 W-hal 

42 Faciliteitengebouw 

52 De Hal 

53 Matrix 

54 Hogedruklab 

55 T-laag 

56 BBC 

58 ST gebouw 

62 Athene 

71 Cyclotron 

72 N-laag 

73 Lab Akoestiek 

74 Cascade 

81 W-hoog 

82 W-laag 

83 Laplacegebouw 

nieuwbouw 

88 Kennispoort 

75 Technologiegebouw 

herontwikkeling 

51 T-hoog 

strategisch courant functioneel 
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Strategische waarde 
Paviljoen 

2 Alphacentrum 

3 Dommelgebouw 

4 Paviljoen B 

5 Dienstwoningen 

7 Sportcentrum 

11 Hoofdgebouw 

12 Traverse 

13 Auditorium 

14 IPO-gebouw 

17 Arubahal 

19 Satellietgebouw 

20 Nissenhut 

21 CERES 

23 MMP 

25 Omegapaviljoen 

28 TEMA-gebouw 

31 E-hoog 

33 E-laag 

34 EE-gebouw 

41 W-hal 

42 Faciliteitengebouw 

52 De Hal 

53 Matrix 

54 Hogedruklab 

55 T-laag 

56 BBC 

58 ST gebouw 

62 Athene 

71 Cyclotron 

72 N-laag 

73 Lab Akoestiek 

74 Cascade 

81 W-hoog 

82 W-laag 

83 Laplacegebouw 

nieuwbouw 

88 Kennispoort 

75 Technologiegebouw 

herontwikkeling 

51 T-hoog 
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Functionele waarde 
gebouwnr. gebouw < 5 jaar 5 t/m 15 jaar > 15 jaar functioneel functioneel = 1 

1 Paviljoen x "I niet functioneel =0 
2 Alphacentrum x "' ""'"-= 
3 Dommelgebouw x ;~ 

4 Paviljoen B x ,.,.,,~ 

5 Dienstwoningen x '!' :y.,r. 

7 Sportcentrum x 
11 Hoofdgebouw x 0 

12 Traverse x 
13 Auditorium x 
14 IPO-gebouw x 
17 Arubahal x 
19 Satellietgebouw x "'" 
20 Nissenhut x ~~· 

21 CERES x ;ti{ 0 

23 MMP x ~ 

1 

25 Omegapaviljoen x _o 
28 TEMA-gebouw x 1 

31 E-hoog x 0 

33 E-laag x I• 0 

34 EE-gebouw x 
·~· ~ 

0 

41 W-hal x ... .,,~Y..-· -

42 Faciliteitengebouw x ;:(:'.:·., 
52 De Hal x - '.'::~ 0 

53 Matrix x -~- 1 I,,. ~." 

54 Hogedruklab x u- 0 l•v --55 T-laag x .... ,:111j; 0 

56 BBC x 
58 ST gebouw x ~~ 1 

62 Athene x - ~ 0 

71 Cyclotron x '.'...-:;...A 1 
72 N-laag x ,., ..... ·-·· 0 

73 Lab Akoestiek x ._:p- -
74 Cascade x '=--
81 W-hoog x .~ 

82 W-laag x A"'.'"-~-
83 Laplacegebouw x ....... , 

nieuwbouw 

75 Technolog iegebouw x :I 88 Kennispoort x 
herontwikkeling 

51 T-hoog x 11 



Courante waarde 

Pnlljoen 

Alphac•ntrum 

Dommelgebouw 

P1vlljo.n B 

Dien1twonlngen 

Sportcentrum 

Hoofdgebouw 

TrlVltfH 

Audltorlum ,._..,... 
Arubah.11 

Satelllet~bouw 

NIHenhul 

CERES .... 
Om191pavlljo.n 

TEMA-sJebouw ...... ·-··-W-tlal 

Facllltel~ .... , 
Mlitrix 

Hogedruklab T-BBC 

ST-...... 
Cycloo~ --Lmb Akoe1tlek 

c."""' 
W-hoog 

w< ... 
laplac191bouw 

K1nnl1poort 

Tec:hnologleg1bouw 

tieronrwildwling 

T.ftoog 

I t i 
nallonaal w8QEIM8I I 4lcampus l\qllech universiteil 3IVOLDOET ·~ 

nationaalweoennel I 1 4leamPtJShidltechuoiYersilei1 3IVOlOOET 

natlonaalweaenoel I 4lcamDUShi!:tllechunMirsileit 3IVot..o6ri' 
nationaalwegenoel I 4lcampushlghrechuniversileit 3IVOLOOET 

nalionaal weaenoel f>i: 4lcampus hiohtech universitat 3IVOUJOET 
nationaal weaennel I 4lcamPUS hdltech urWetsiteit 3IVOLOOEi 
na11onaa1weaenne1 IN 4lcamoushiotl1'1Chunlwirsi:teit 3lv'ot..00fl' 
nationaal weaenoel I .4 4lcamous hktltech uniwwsiteit 3IVOLOOET 

nationaalwegenoel I 1f' 4leampushighlechl.#Vwrsitelt alVOLOOEJ 
natlonaal weaennet I 4lcamDUS hidlklch unMnitat 3IVOlOOET 

nationaalweaennet 4lcamDUShkJhtechun1Yersitelt 3IVOlOOET 

nationaalwegennet 4lcampus hi!jltech unMnitat 's lVOlOOET 

nationaalweoennet 4lcamous hlahtech unMlrslteil 3IVOLDOET 

nationaalweaennet 4lcamDUShlahtechunMlrslteit 3IVOLOOET 

nationaalweoenoet I 4lcamDUShlahtechunlverslteil 3IVblDOET' 

nationaalwegenoet 1¥1 .4 lcampushi!jltechunivarsiteit 3IVOLOOET 

nationaalwaaennet 41camDUShiohtechunlversiteil 3IVOLOOET 

nationaalwegenoet 4 lcimous hi!jltech unlver.iiteil 3IVOlOOET 

nationaalwegennet 4lcampushlghtechuniverslteit 3IVOLOOET 
nationaalwegennet 4lcampushlghtechuniverslteil 3IVOLOOET 

na1ionaalwaaennet 4lcampus hiQhtechunlver.iiteit 3IVOLOOET 

nationaal wegennet 4 lcampus hlghtech univElfsitei1 3IVOLOOEt 

na!lonaal weoennet 4 lcamDUS hldltech universi1ei1 SIVOLOOET 

nationaalwAnAl'll'l8t 4ICM1PUS hlohtech universl1eit I 1 3IVOLOOET 

nallonaalWQQllflnel -nafionaalW< 

nalionaal-
nalionaalweoamel 

~QOlllV\QI 

"""""'w• 
nalionaalwepenne! 

nalionaalw.........,. 

nalionulw.........,. 

-w~ 
"""""'W• 
natlonaalw, 

nationaalw, 

4IC!!!!f)U!hi!tl1echunlversi1eil 

hkJhtechunivafsiteit 

hlahtechuniversltell 

4 lcamous hlghtech universUeit 

4 lcamous hiohtech univElfsiteil 

41mpush!Vllechunivwsi1eil 
4 camDUShidllechuniversileil 

,1echunillersileil 

4lcamDUShi!tllech univwsileil 

41CllfllPUShil'.tllech uni'wirslleil 

• 1cameush!!t11echuniversileil 
4 camoushil:illechuolversileil 

klchuoiY8fsiteil 

1techunlver5leit 
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3lVOLOOET 
3IVOLOOET 
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31 '4 

31 . 
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SI 3 
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SI -3 
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SI 3 

el ' 
SI 3 
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lfl 1 31 4 

SI 3 

&____! 
513 
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sf 3 

SI 3 

.il.2 
sf 3 

Ti 
31 . 
&____! 
3f . 

I 
~ i 
i ! 
I < 
< x 
x ! 

i i 
& 
i 

~ x 
83801 .-21 21 ol 1 

7981 SI 21 ol 1 

9291 SI 21 ol 1 

32861 31 21 OI 1 

1861 ')- SI· I OI 1 

62641 21 31 OI 1 
254521 11 21 OI 1 

39101 31 21 OI 1 

6649 1 21 4lhandel, communicatie 

35421 31 21 o l "" t 

37SI s 'I 1lh~.communicatie 1 11- 2 

2301 SI 31 ol 1 

4591 SI 3lhandel , communicatie 

701 SI 2 lhandel , communicatie 

29061 'SI S1handel , communicatie 

1031 SI 2l OI 1 

1S13I 41 21 OI 1 

119581 11 41 OI 1 

14031 41 3lllMdel, oommunicatie I 2 
38431 '31 1 ]handel, communicatie 

110051 11 3llwldel. ccmmunicalie 

2581 I 31 2lhandel , communicatie 

36541 31 3ll\Mdel. oommunica!le 

4041 1 31 3lhMdel. communicatie 

53~1 !I ~ I::::::: 
S3l1s1·1- ·"'""'"""""' 16895 1 4 

8821 sr 1 

30741 ·31 l lhandel, oommunlcalie 
11030 1 4 

'°' l s1·1- ·""""'-3762 3 3handel, communlcalle 

120501 11 4 

- 1 'I 3 1-· """"'"""'~ 6812 2 2 

OI 1 

OI 1 

01' 

OI 1 

2 

or. 

ti !I 1 
111958 

411958 I ·11 10 

alt959 I 11 10 
111968 I 21 o 
111959 

111967 

311963 

311985 I ·41' 10 

211966 

311985 I ~ 41 10 

211985 I 41 10 

211986 I 41 10 

311989 1 41 10 

211959 

311 969 I 21 10 

311962 I 21 10 

211 994 I SI ,10 

311963 I 21 10 

311959 I 11 o 
211s11 I 31 10 

211959 

311961 I 21 10 

311960 I 11 10 

211960 

~ 
2Ti964 
~ 
3f2000 

211968 

~ 
3li 969 

~ 
21'001 
311 974 

2 1974 

31972 

10 

10 

21 '10 . 
~ 
31 10 

0 ,;; 

lnationaalweoennet I 4!cameushi!tltechuniversiteil I ' 3!Vot00El ---] 3( - (J 16152r 1 J 4'h~.communicalle I 2! 3!2CI02 [ sl 101 

courant ats vetocriterium 

voldoet en minstens 3 

van de 6 aspecten 3 
of hOQer scoort. 
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Bijlage 20: Marktwaardeberekening van de panden van de TU/e 

Excel sheet marktwaardeberekening 

TU I e Technische Universiteit Eindhoven 
Pag 72 
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Gebouw marktwaarde grondprijs marktwaarde per m· opbrengstwaarde per m• 

Paviljoen € 3.267.016,47 
-.·-~'lt.: .. , 

€ 273 • 
Alphacentrum € 1.069.619 € 225.282,60 € 534.810 € 208 

Dommelgebouw € 1.261 .374 € 391 .104,14 € 420.458 s1C''-""'~'''"J.: _,,_,_ .!~ € 320 

Paviljoen-B € 1.168.364,59 ·" .. ~L-
'"'--.,,;·;.;,, ,_ >ii'-.! -- ......,.~_,..~ "' ·- ~. € 251 

Dienstwoningen € 50.614,54 
-,y---.. -......... ~· t i;".'•·'< 

,,,,._ 
~· 

€ 264 -·.~ ""·'·~?!"., ~~~~ .. :;., "'·' -
Sportcentrum € 2.523.547, 13 

·~F·- "~ €358 

Hoofdgebouw € 12.618.369 € 8.395.955,93 € 1.147.124 €230 

Traverse € 5.915.646 € 536.262,95 € 492.971 € 95 

Auditorium € 2.099.264,07 -..4-l..--i.J.i .... ~ --· ->- "'· J. ~n € 199 

IPO-gebouw € 2.599.557 € 1.122.971,85 
-

€ 185.683 
~- - "'M ___ 

€ 225 "'~.,..,;;;... J;_ :.,.m :-. ~ •~ 

Arubahal € 112.551,86 
·-~,,, .. , - -1f --

€ 256 ·- ·-~ "ii~-~~ -~' 

Satellietgebouw € 193.518 € 65.380,16 ·-- € 10.~85 
! ~·· l.11 •.•• 

€ 262 ... ·-- .. - .ff--·~-· ,.D., _... ~-

Nissen hut € 206.355 € 124.827,41 
~·"'<•·~¥ ... 

€ 10.318 
~........, . .., ur- ........ •• .. 

€ 264 - --- - ·- - ·-· 
CERES -€ 1.622.862,00 .. ,~~;f" .• J!'~···--·~'1.1 

-€ 3.639 
-~-" - -~~ ...... -- ....... _ 

Multimediapaviljoen € 4.442.616 € 873.371 ,36 _-_![ € 193.157 
i:;; :.~~ ....... ·--,..~r ~ .... -·~ -· € 210 

-- - -Omega-paviljoen € 90.807 € 30.995,33 - - € 3.632 -- ~ € 2.24 

TEMA-gebouw € 2.184.630 € 380.338,54 
- r.;..'t_ .. :,.... .J" 

€ 78.022 ~:r~- ·- ~- € 168 ~ .. ,, ,,.,.,.~ .... __ .... .-, 

E-Hoog € 1.682.439 € 2.783.843,87 
·---_.,. 

€ 54.272 
--

€ 162 -~~ ~" 

E-laag € 618.316,55 - € 340 . ~~ 

EE-gebouw € 659.438,80 € 113 

W-hal € 3.495.666,69 
" 

€ 243 

Faciliteiten-gebouw € 2.200.198 € 460.256,85 € 52.386 € 132 

De Hal € 2.784.628 € 1.518.152,26 € 53.551 € 324 

Matrix € 1.013.414,92 € 181 

Hogedruklaboratorium € 9.595,99 € 21 

T-laag € 1.034.290,58 _,. -- - - € 140 

BBC € 243.143,78 --··- .. € 206 

ST-gebouw -€ 1.618.295 -€ 1.608.560,78 - -€ 27.902 ~ -€ 70 - -
~ ~ 

Athene -€ 90.500,27 -€ 73. 

Cyclotron € 399.668,46 ,€ 107 

N-laag € 2.226.735 € 1.817.667,63 € 30.927 € 119 

Lab voor Akoestiek € 103.849,09 € 226 

Cascade € 741 .785,85 ~ € 143 
'" -W-hoog € 6.726.930 € 3.269.740,49 ' -" € 83.049 - € 193 

~ 

W-laag € 3.439.692,20 
~-n. ~ 

€ 317 
- - ·-

Laplace-gebouw € 5.291.494 €749.388,17 ··-· € 63.753 €75 

nieuwbouw 

Kennispoort € 8.539.862 € 1.944.000,00 € 97.044 "- €225 
.. ··--Technologie gebouw € 2.366.342,04 
-~-.--

~ .... M.-. - _.. € 365 

herontwikkeling 

T-hoog € 11 .526.352 € 12.819.818,45 - ·--· € 226.007 
-.,,-- - --

€ 598 - - --·-



Gebouw geb.nr. Functle coura ntheld k>catle huurprijs m2 VVO kantoor m2 VVO totaal 

Pavlltoen 0 1 

AIPhacentrum 02 

Oommeloebouw 03 

Paviljoen-B 04 

Oienstwonlngen 05 

ISoortcentrum 07 

Hoofdoabouw 11 

Traverse 12 

Auditorium 13 

IPO-......tv..uw 14 

Aruba ha I 17 

Satellletgebouw 19 

Nissenhut 20 

CERES 2 1 

Mult lmedlapavlUoen 23 

Omana-pavllloen 25 

TEMA-nahnuw 28 

E-H4'W'M'I 31 

E-laaa 33 

EE-aebouw 34 

W-hal 4 1 

Faclliteiten-oebouw 42 

De Hal 52 

Matrix 53 

Hooadruklaboratorlum 54 

T-laaa 55 

BBC 56 

ST-aebouw 58 

Athene 62 

Cvclotron 71 

N-laaa 72 

Lab voor Akoestlek 73 

Cascade 74 

W-hooa 81 

W-laaa 82 

ILanlace-oebouw 83 

nieuwbouw 

Kennlsrvwvi 88 

T echnoloaie nahnuw 75 

herontwlckeln a 

l · °"""' 51 

explottatktkosten per m2 BVO: 

belastllg en verzekering 

londerhoudskosten 

schoonmaakondeltioud 

administratieve beheerskosten 

specifieke bedrijfskosten 

Totaal 

stichtilgskosten: 

bouwkosten 

honorarium 15'Yo 

bijkomende kosten 20% 

€ 6 ,65 

€ 13,86 

€ 6 .75 

€ 2 ,27 

€ 4 ,55 

€ 34.09 

kantoor 

Kantoor 

Kantoor 

kantoor 

wonilg 

sporthaVzwemb 

kantoor/zalen 

kantoor 

colleaezalen 

kantoor 

werkolaats 

kantoor 

opslag 

technische ruim 
kanloor/Brandw 

kantoor 

kantoor 

kantoor, colleae 

loracticum/labon 

lpracticunv1abon 

hal (werkplaats. 

kantoor/werkpla 

laboratorium 

Laboratorium 

Laboratorium 

Laboratorium 

ooslaa chemic& 

kantoor +labora 

radioloaisch lab< 

radioloaisch lab< 

kantoor + labora 

laboratoria 

laboratoria 

kantoor + zalen 

laboratoria 

zalen + kantorer 

lkantoor 

llaboratoria 

lkantoor 

€ 1.316,25 IB11jk1 ult: 

€ 975,00 

€ 146 ,25 

€ 195,00 

Het volgende wordt voor de locatie aangenomen: 

1 . A-locetle aan de kant van het station; 

2. A- locatle aan overkant van de weg: 

3 . Zichtlocatie 

4. Locatle middenin terreii: 

parkeren 

niet courant 4 € 135 ,00 

courant 4 € 135,00 

courant 4 € 135,00 

niet courant 4 € 135,00 

niet courant 4 € 135,00 

niet courant 3 € 140,00 

niet courant 3 € 140,00 

courant 4 € 135,00 

niet courant 3 €140,00 

courant 3 € 140,00 

courant 4 €"135,00 

courant 4 € 135,00 

courant 4 E 135,oo 

niet courant 4 € 135,00 

courant 4 € 135,00 

courant ·4 € 135,00 

courant 4 € 135,00 

courant 4 € 135,00 

niet courant 3 €140,00 

courant 4 € 135,00 

niet courant 4 € 135,00 

courant 4 i135,00 

courant 3 € 140,00 

courant 3 €.140,00 

niet courant 3 € 140,00 

niet courant 3 € 140 ,00 

niet courant 4 € 135,00 

courant 4 € 135,00 

niet courant 3 € 140,00 

niet courant "' 3 € '140,00 

courant 4 € 135,00 

nlet courant 4 €-135,00 

courant 4 -€ 135,00 

courant 3 € 140,00 

niet courant 3 € 140,00 

courant 4 € 135,00 

lcourant I 4 1 € 135,00 I 
lniet courant I 3 1 € 140,oo I 

lcourant I 2 1 € 150,00 I 

uitzonderi"lg: 

Kennispoort ###### 

kale huurprijs van maximaal € 160 ,- excl. BTW 

kale huurprijs van maximaal € 150 ,- excl. BTW 

kale huurprijs van maximaal € 140,- excl. BTW 

kale huurprijs van maximaal € 135 ,- excl. BTW 

9188 

1059 

908 

2334 

192 

460 

17779 

5279 

1350 

2454 

107 

183 

206 

306 

3463 

139 

2270 

10362 

574 

1851 

2578 

2181 

3354 

2620 

0 

1860 

67 

8223 

458 

1374 

5421 

0 

1703 

8284 

1080 

6089 

6658 1 

3240 1 

109521 

BAR 

huurprijs per parkeerplaats parkeerterreil 

huurprijs per parkeerplaats parkeergarage 

ilvesteri"lgskosten parkeerterren 

investerTigskosten parkeergarage 

€ 317 ,SOI Casestudy ICT Centers. Bureau Rietmeyer, prijspeil mei 2000 

€ 544 ,54 AGO, Rijksgebouwen '1 cijfers, 2000 

€ 1.928.56 AGO, Rijksgebouwen fl cij1ers, 2000 

€ 13.613,41 AGO. Rijksgebouwen '1cijfers , 2000 

11 965 

1081 

1223 

4660 

192 

7051 

36460 

5652 

10550 

4985 

439 

250 

473 

446 

4164 

139 

2270 

17236 

1818 

5850 

14388 

3480 

4691 

5596 

455 

7407 

1182 

22899 

1240 

3719 

15301 

460 

5191 

16953 

10666 

9939 

86401 

64801 

21429 

7,333 

7,666 

8 

m2BVO huur exploitatiekosten WOZwaarde 

13094 ,86 € 1.240.359,96 € 446.403 ,78 2296581 ,674 

1214,64 € 142.998.40 € 41 .407,08 171075,141 5 

1378,06 € 122.647,17 € 46.978,07 917997,3772 

5087,11 € 315.145,31 € 173.419 ,58 902568,8498 

207,29 €25.876,80 €7.066,52 108907 .2519 

7874,01 €64.457 ,90 € 268.425,00 3004932,591 

44518.48 € 2.489.000,11 € 1.517.634 ,98 188191 73,12 

7266,53 € 712.645,91 € 247.716,01 4273248 ,295 

13397,42 € 189.032,48 €456.718,05 14479672,92 

6068,21 € 343.603, 16 € 206.665,28 4912624,6 19 

477,67 € 14.390,81 € 16.'283,77 260923 ,6243 

270,29 € 24.756,26 €9.214,19 0 

511 ,19 € 27 .805,88 € 17.426,47 0 

1804,7 € 41.284 ,08 € 61.522,22 412939 ,9966 

4674.47 € 467 .506',85 € 159.352,68 2659605,847 

154,08 • 1e :104,25 € 5".252,59 18604,98886 

2621,89 € 306.512.10 €89.380,23 1539222.493 

20329,65 € 1.398.665,32 € 693.037,77 4553230,688 

2055,11 €80.380,66 €70.058,70 806367,444 

7059,13 € 249.880,31 ·£ 240.645,74 2714059.472 

15822,78 € 348.054.41 € 539.398,57 4979330,311 

4111 ,34 € 294.477,66 € 140.1 55,58 1035526,453 

5380.06 €469.607 ,16 € 183.406,25 1361340,648 

7000,93 € 366.832,91 €238.661,70 9184057,793 

624 ,61 €0,00 € 21.292,95 250032,8991 

9499,05 € 260.350,40 € 323.822,6 1 2755807 ,252 

1331 ,16 € 9 .018,23 €45.379,24 1488399,109 

30579,54 .. € 1.110.101,45 € 1.042.458,52 35472907,05 

1790,75 € 64.,172,32 • € 6 1.046,67 814989,2681 

4977,82 € 192.392,85 € 169.693,88 1706667 ,393 

18440,82 €731.881 ,65 € 628.647,55 8548765,491 

510,41 €0,00 € 17.399,88 678855,2033 

6091 ,94 €229.882,24 € 207.674,23 9019789,355 

21132,14 € 1.,159.745r73 €720.394,65 10669851 ,3 

12524.7 € 151.237 ,07 € 426.967,02 8381320,591 

12197.8 € 821.959,92 € 415.823,00 4899011.2 13 

96001 € 898.877,061 € 327.264,00 . 

72001 E 453.600,oo l € 245'.448,00 -

238101 € 1.642.797.131 €811 .682,90 -

marktwaarde WOZJmarktwaarde kantoor/totaal BAR lopbrengsten lnvesterlngskosten excl. Grond Parkeerplaatsen huurprijs parkeren investeringskosten parkeren grondprljs 

0,767899761 8 20190785,63 € 17.296.109,48 153 €607.410,00 y £295.069,68 € 3 .267.016 ,47 

1069619,405 0 ,1599402 0 ,979949875 .... ~ 8 1824052,5 ~"'*":·,J;;~·.:.: € 1.598.769,90 ... '<t ~~i. € 225.282 ,60 

1261374,24 0,7 27775587 0 ,7427341 23 - 8 2064116,25 ~:'l~: .. 'r € 1.813.871-,48 69 € 273.930,00 € 133.070,64 €391 .104,14 

0 ,50091 2964 ,,- 8 7864273,125 t;.,.).\.1,;ls, € 6 .695.908,54 € 1.168.964,59 

1 ...,,~ 8 323460 t'-F-~~rn € 272.845,46 "' € 50.614 ,54 

0 ,065293742 ,., 7 ,66 . 12887712,79 ~i;j:11JJ € 10.364.165,66 € 2.523.547,13 

12618969,41 1,491410855 0 ,487623762 - 7,66 ,.. 66636362,92 l!'-;114"; € 58.597.449,30 161 €667.540,47 lfo;:..~ €310.498,16 € 8 .395.955,93 

5915646,105 0 ,722363748 0 ,934015345 .. 8 9537395,625 ~~l~' € 9.564.570,11 276 € 1.095.720,00 "'"'"';~ € 532.282,56 € 536.262 ,95 

0 ,127989171 ,., 7,66 19281216,71 € 17.634,354,08 204 € 845.827 ,68 ·1'1'-<..:\f € 393.426,24 € 2.099.264 ,07 

2599557,142 1,889792896 0,492377188 ~~ 7 ,66 9110253,264 €7.987.281 ,41 :;~~ € 1.122.971,85 

0 ,242666667 
_.., 

8 741285 € 628.733, 14 oF·:::_,:- € 112.551,66 

193518,4779 -.~~ 0 0 ,734782609 ~ 8 4211 49,375 € 355.769,21' ~ .. ~;· ~d.....;;~--- €65.38a,16 

206355,2151 u-~ .., o 0,435729847 ' ~~ 8 797681,25 ~ ·~ € 672.853,84 'iia:=~~ ~~.'.:'1,.~-...No € 124.827,41 

0 ,685714266 ·~ 8 752574 ,'375 ..-,.. ....... ~- € 2.375.436,38 ~;Q,:l~ !.J'.i..)'.;".-2~~'""'"' -€ 1.622.662,00 

4442615,785 0 ,598657632 0 ,83172746 . - 8 7026142,5 ~.:- €6.152.771,14 ~~-!! .. :_~····~ ·=-•=- u € 873.371,96 

90806 ,55763 0 ,204885961 1 ~"11-- 8 233803,125 
__ ;;.-;i: -· 

€ 202.807,80 --····--·-.. :=w;... - . - € 30.995,33 

2184629,6 0 ,704569092 1 ... -~· 8 3831401,25 - "'"" 
-· € 3 .451.062,71 .. ~ € '380.338,54 

1682438.51 2,706328142 0 ,60118749 ~ 8 29085463, 13 " . ., ··~. €26.758.901,81 224 €889.280,00 :.-:.c~ €431 .997 ,44 €.2.783.843,87 

0 ,31575196 .. 7 ,66 3323355,091 -· € 2.705.038,54 ~;t'.:;!11,; € 618.316,55 

0 ,316419464 - 8 9871402,5 .-,.!. € 9.291 .579,86 39 € 154.830,00 f-. .. ~·· € 75.213,84 € 659.438,80 

0 ,179191277 i..J.: 8 24279530,63 ·-·· - €20.826.734 ,18 21 €83.370,00 ~ ~ .. -. € 40.499 ,76 € 3 .495.666,69 

2200197,804 0 ,470651526 0 ,626888803 - 8 5871808,125 ·-:-.....=.- . €5.411 .551,28 ..Jahoj ... "if:. €460.256,85 

2784627,58 0 ,488877097 0 ,7 15106732 ·- 7,66 8573044,386 ~rll" €'7 .081 .503.98 12 € 49.754,57 :cir~_ € 23.142,72 € 1.518.152,26 ,, 0,46820094 r~ 7,66 10228389,03 .. , .....,r .. :.- € 9.214.974,11 :.._.-~ .. : jj € 1.013.414,92 

0 r; '7 ,66 831738,9034 - - . € 822.142,91 -~~-~ € 9.595,99 
- " 0 .25106937 l.' 7 ,66 13537415,14 ~ _·;-:; .. ~ € 12.503.124,56 "!'>~'!'iii .::>t.'-~';:~- €·1.034.290,58 

0 ,056497175 ~ 8 1995283,125 \..~~~':I.·,., € 1.752.139,35 ~U•- -~€~":'..?-,,.,....-;.!!;;. € 243.143,78 

·1618295,144 •21,9199243 0,359100326 " 8 38641758.75 i..~~·..-·= € 40 .250,319,53 
_-u-.,.~- ,_._.,;::::,;· ...... -€ 1'608.560,78 

I' 0 ,969614512 7 ,66 "' 2266574,413 ' ~ ' - € 2.357.074,69 ~:i::·. -€ 90.500,27 

~ •• ~ 0,369551074 - 7,66 6796488,251 --= .. .<(;'._' €·6 .552.055,58 70 € 290.234 ,99 "" ~.: € 134.999,20 € 399.668 ,46 

2226734,946 3,8391 48215 0 ,354306437 • 8 25820926188 - - -~ € 24 .272.729,33 132 € 524.040,00 ~,~.:; i 254.569,92 € 1.817.667 ,63 

0 •£ 8 775676,25 ~ ----.,. €671 .827,16 ~;,, f 103.849,09 

0,328017012 ~ 8 8760301,875 'U,. .. '::"':_ € 8 .018.516,03 'l'""I. .. €.741.785 ,85 

6726929,617 1,61587112 ,. 0 ,486630705 -- '7 ,66 30985125133 ,_.:L~- € 27 .815.179,28 45 € 186.579,63 :r;:l,..}I;~ € 66.785,20 € 3,269.740,49 

0,099420626 -;-.;; 7,66 19858798,96 =...~- € 16.485.636,38 30 € 124.386,42 :.,;:;;,,'I!:: € 57.856,80 € 3 .439.692,20 

5291494,183 0,925827572 0 ,61259542 .-. 8 16772079,38 :;::"--"' ,;i: € 16.055.354,25 16 €63.520,00 '1ltl¥~: €30.858,96 €749.388,17 

I 8539662,0151 I 0.770642202 I' e l 14580000 -~ ...... '"" € 12.636.ooo,oo l I I fiCl~i;' I € 1.944.000,00 

I - , 0,5 ... 7 ,66 11843342,04 k.~·~'Jl.oi~ € 9 .477.000,001 I I 1,.-,..,~;,..t··~~ ~· € 2.366.342,04 

11526351,66 ,,....._.,_ 0 ,511082219 ,~ 7,33 "" 43851978 ,17 :i;:~~-....c;.. €31 .339.912,50 128 £554.608 ,46 ~l'L~11-:': € 246.855,68 € 12.819.818,45 



Lamp Sleutel Ster Leeuw Schildpad Roos Ezel Born 

Dommelgebouw Matrix Kennispoort Auditorium Hoofdgebouw Nlaag E laag 
Satell ietgebouw Dienstwoning T-hoog Sportcentrum E hoog Omegapaviljoen Athene 
IPOgebouw Arubahal De Hal CERES 
MMP BBC EE gebouw 
Traverse Cyclotron Hoge druk lab 
TEMAgebouw Paviljoen T laag 
Alphacentrum Paviljoen B 
W hoog Cascade 
ST gebouw Whal 
Laplacegebouw Wlaag 
Nissenhut Technologiegebouw 
Faciliteitgebouw Lab voor akoestiek 

€ 30.473.642 € 16.402.110 € 14.763.818 € 4.622.811 € 14.300.808 €0 € 5.102.169 I € 608.280 



marktwaarde Alphacentrum 

Huur 

Huurstijging 

Exploitatieko 

Exploitatieko 

lnflatie 

)~ 

)i 

IRR 

142.998 

1,5% 

41.407 

2,5% 

2,5% 

6,5% 

tov inflatie 

tov inflatie 

J ~ 5 jaar 15x t/m 15 jaar I>- 15 jaar 
Functionalitei 1-_-.:.-----+. ---"---+_ ---'----t 

10 jaar 

huurstijging over de jaren stelt universiteit gelijk met consumentenprijsindex 

2002 t.o.v. 20 104% 

exploitatiekosten zijn gelijk aan electriciteit, gas en andere brandstoffen 

2002 t.o.v. 20 105% 

Jaar 

grondwaarde 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Exploitatie 

Huur kosten Saldo Cw 

225.283 225.283 

142.998 41.407 101 .591 95.391 

148.718 43.477 105.241 92.787 

154.667 45.651 109.016 90.249 

160.854 47.934 112.920 87.775 

167.288 50.331 116.957 85.365 

173.979 52.847 121 .132 83.016 

180.939 55.489 125.449 80.727 

188.176 58.264 129.912 78.497 

195.703 61 .177 134.526 76.324 

203.531 64.236 139.295 74.206 

DCF-waarde gebouw 844.337 

grond 225.283 

totaal 1.069.619 



marktwaarde Dommelgebouw 

Huur 

Huurstijging 

Exploitatieko 

Exploitatieko 

lnflatie 

IRR 

~ 

~ 

122.647 

1,5% 

46.978 

2,5% 

2,5% 

6,5% 

tov inflatie 

tov inflatie 

I< 5 jaar 15- t/m 15jaarl>x 15 jaar 
Functionalitei ..__-=-----1.----'--+_ --"'"----t 

15jaar 

huurstijging over de jaren stelt universiteit gelijk met consumentenprijsindex 

2002 t.o.v. 20 104% 

exploitatiekosten zijn gelijk aan electriciteit, gas en andere brandstoffen 

2002 t.o.v. 20 105% 

Jaar Huur 

grondwaarde 

1 122.647 

2 127.553 

3 132.655 

4 137.961 

5 143.480 

6 149.219 

7 155.188 

8 161 .395 

9 167.851 

10 174.565 

11 181 .548 

12 188.810 

13 196.362 

14 204.217 

15 212.385 

Exploitatie 

kosten Sal do Cw 

391 .104 391.104 

46.978 75.669 71 .051 

49.327 78.226 68.969 

51 .793 80.862 66.941 

54.383 83.578 64.967 

57.102 86.378 63.045 

59.957 89.262 61.174 

62.955 92.233 59.352 

66.103 95.292 57.579 

69.408 98.443 55.852 

72.878 101 .687 54.171 

76.522 105.025 52.535 

80.348 108.461 50.942 

84.366 111 .996 49.392 

88.584 115.632 47.883 

93.013 119.372 46.415 

DCF-waarde gebouw 870.270 

grond 391 .1 04 

totaal 1.261 .374 



marktwaarde Heefdgebeuw 

Huur 

Huurstijging 

Exploitatieko 

Exploitatieko 

lnflatie 

IRR 

~ 

i 

2.489.000 

1,5% 

1.517.635 

2,5% 

2,5% 

6,5% 

tov inflatie 

tov inflatie 

I< 5 jaar 15- t/m 15 jaar , >_ 15 jaar 
Functionaliteij1-x-"'"----i_t-----'---+_----'----i 

5 jaar 

huurstijging over de jaren stelt universiteit gelijk met consumentenprijsindex 

2002 t.o.v. 20 104% 

exploitatiekosten zijn gelijk aan electriciteit, gas en andere brandstoffen 

2002 t.o.v. 20 105% 

marktwaarde Heefdgebeuw na herbestemming 

Huur 

Huurstijging 

Exploitatieko 

Exploitatieko 

lnflatie 

IRR 

i 

i 

2.489.000 

1,5% tov inflatie 

1.517.635 

2,5% tov inflatie 

2,5% 

6,So/o 

l< 5 jaar 15- t/m 15 jaar l>x 15 jaar 
Functionalitei 1-_-"'"--- -i_t-----'---+.- ---'----i 

15 jaar 

huurstijging over de jaren stelt universiteit gelijk met consumentenprijsindex 

2002 t.o.v. 20 104% 

exploitatiekosten zijn gelijk aan electriciteit, gas en andere brandstoffen 

2002 t.o.v . 20 105% 

Jaar 

grondwaarde 

1 

2 

3 

4 

5 

Jaar 

grondwaarde 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Expleitatie 

Huur kosten Saide Cw 

8.395.956 8.395.956 

2.489.000 1.517.635 971 .365 912.080 

2.588.560 1.593.517 995.043 877.289 

2.692.103 1.673.1 93 1.018.910 843.504 

2.799.787 1.756.852 1.042.934 810.697 

2.911 .778 1.844.695 1.067.083 778.844 

DCF-waarde gebouw 4.222.413 

grond 8.395.956 

totaal 12.618.369 

Exploitatie 

Huur kosten Saide Cw 

8.395.956 8.395.956 

2.489.000 1.517.635 971 .365 912.080 

2.588.560 1.593.517 995.043 877.289 

2.692.103 1.673.193 1.018.910 843.504 

2.799.787 1.756.852 1.042.934 810.697 

2.911.778 1.844.695 1.067.083 778.844 

3.028.249 1.936.930 1.091 .320 747.919 

3.149.379 2.033.776 1.115.603 717.898 

3.275.354 2.135.465 1.139.890 688.757 

3.406.369 2.242.238 1.164.130 660.473 

3.542.623 2.354.350 1.188.273 633.024 

3.684.328 2.472.067 1.212.261 606.388 

3.831 .701 2.595.671 1.236.030 580.542 

3.984.969 2.725.454 1.259.515 555.467 

4.144.368 2.861.727 1.282.641 531.142 

4.310.143 3.004.813 1.305.329 507.547 

DCF-waarde gebouw 10.451.570 

grond 8.395.956 

totaal 18.847.526 



marktwaarde Alphacentrum 

Huur 

Huurstijging 

Exploitatieko 

Exploitatieko 

lnflatie 

IRA 

1 

1 

27.806 

1,5% 

17.426 

2,5% 

2,5% 

6,5% 

tov inflatie 

tov inflatie 

l< 5 jaar 15x t/m 15 jaarl~ 15 jaar Functionaliteii'"" __ ..._ _______ ..._-+_----"----4 

10jaar 

huurstijging over de jaren stelt universiteit gelijk met consumentenprijsindex 

2002 t.o.v. 20 104% 

exploitatiekosten zijn gelijk aan electriciteit, gas en andere brandstoffen 

2002 t.o.v. 20 105% 

Jaar 

grondwaarde 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Exploitatie 

Huur kosten Sal do Cw 

124.827 124.827 

27.806 17.426 10.379 9.746 

28.918 18.298 10.620 9.364 

30.075 19.213 10.862 8.992 

31.278 20.173 11 .105 8.632 

32.529 21.182 11 .347 8.282 

33.830 22.241 11 .589 7.942 

35.183 23.353 11 .830 7.613 

36.591 24.521 12.070 7.293 

38.054 25.747 12.307 6.983 

39.576 27.034 12.542 6.682 

DCF-waarde gebouw 81 .528 

grond 124.827 

totaal 206.355 



marktwaarde De Hal 

Huur 

Huurstijging 

Exploitatieko 

Exploitatieko 

lnflatie 

IRA 

! 

f 

469.607 

1,5% 

183.406 

2,5% 

2,5% 

6,5% 

tov inflatie 

tov inflatie 

l< 5 jaar I~ t/m 15 jaarl~ 15 jaar Functionalitei i...X_...__ __ ~. ___ ...____. ___ ...;....:. __ __. 

5 jaar 

huurstijging over de jaren stelt universiteit gelijk met consumentenprijsindex 

2002 t.o.v. 20 104% 

exploitatiekosten zijn gelijk aan electriciteit, gas en andere brandstoffen 

2002 t.o.v. 20 105% 

Jaar 

grondwaarde 

1 

2 

3 

4 

5 

Exploitatie 

Huur kosten Sal do Cw 

1.518.152 1.518.152 

469.607 183.406 286.201 268.733 

488.391 192.577 295.815 260.808 

507.927 202.205 305.722 253.091 

528.244 212.316 315.929 245.579 

549.374 222.931 326.443 238.264 

DCF-waarde gebouw 1.266.475 

grond 1.518.152 

totaal 2.784.628 



marktwaarde Traverse 

Huur 

Huurstijging 

Exploitatieko 

Exploitatieko 

lnflatie 

IRR 

~ 

~ 

712.646 

1,5% 

247.716 

2,5% 

2,5% 

6,5% 

tov inflatie 

tov inflatie 

l< 5 jaar 15- t/m 15 jaarlx> 15 jaar 
Functionalitei 1-_-.__ __ _. ____ """--+_ ---'----1 

15 jaar 

huurstijging over de jaren stelt universiteit gelijk met consumentenprijsindex 

2002 t.o.v. 20 104% 

exploitatiekosten zijn gelijk aan electriciteit, gas en andere brandstoffen 

2002 t.o.v. 20 105% 

Jaar 

grondwaarde 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Exploitatie 

Huur kosten Sal do Cw 

536.263 536.263 

712.646 247.716 464.930 436.554 

741.152 260.102 481.050 424.122 

770.798 273.107 497.691 412.013 

801.630 286.762 514.867 400.218 

833.695 301.100 532.595 388.731 

867.043 316.155 550.887 377.542 

901.724 331.963 569.761 366.645 

937.793 348.561 589.232 356.032 

975.305 365.989 609.316 345.697 

1.014.317 384.289 630.029 335.633 

1.054.890 403.503 651 .387 325.832 

1.097.086 423.678 673.407 316.288 

1.140.969 444.862 696.107 306.995 

1.186.608 467.105 719.502 297.946 

1.234.072 490.461 743.611 289.136 

DCF-waarde gebouw 5.379.383 

grand 536.263 

totaal 5.915.646 



marktwaarde IPO gebouw 

Huur 

Huurstijging 

Exploitatieko 

Exploitatieko 

lnflatie 

·~ 

~ 

IRR 

343.603 

1,5% 

206.865 

2,5% 

2,5% 

6,5% 

tov inflatie 

tov inflatie 

l< 5 jaar 15- t/m 15jaarl>x 15 jaar 
Functionalitei i---.:...._--~_----'---+_ ----'---~ 

15 jaar 

huurstijging over de jaren stelt universiteit gelijk met consumentenprijsindex 

2002 t.o.v. 20 104% 

exploitatiekosten zijn gelijk aan electriciteit, gas en andere brandstoffen 

2002 t.o.v. 20 105% 

Jaar 

grondwaarde 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Exploitatie 

Huur kosten Sal do Cw 

1.122.972 1.122.972 

343.603 206.865 136.738 128.392 

357.347 217.209 140.139 123.555 

371 .641 228.069 143.572 118.856 

386.507 239.472 147.034 114.293 

401 .967 251.446 150.521 109.862 

418.046 264.018 154.027 105.560 

434.768 277.219 157.548 101 .383 

452.158 291 .080 161 .078 97.328 

470.245 305.634 164.610 93.392 

489.054 320.916 168.138 89.572 

508.617 336.962 171 .655 85.864 

528.961 353.810 175.151 82.266 

550.120 371 .500 178.619 78.774 

572.125 390.075 182.049 75.387 

595.009 409.579 185.430 72.100 

DCF-waarde gebouw 1.476.585 

grond 1.122.972 

totaal 2.599.557 



marktwaarde Satellietgebouw 

Huur 

Huurstijging 

Exploitatieko 

Exploitatieko 

lnflatie 

IRA 

~ 

~ 

24.756 

1,5% 

9.214 

2,5% 

2,5% 

6,5% 

tov inflatie 

tov inflatie 

I< 5 jaar 15x t/m 15 jaarl>- 15 jaar 
Functionalitei t-_-~---. ---~-+. -~----t 

10jaar 

huurstijging over de jaren stelt universiteit gelijk met consumentenprijsindex 

2002 t.o.v. 20 104% 

exploitatiekosten zijn gelijk aan electriciteit, gas en andere brandstoffen 

2002 t.o.v. 20 105% 

Jaar 

grondwaarde 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Exploitatie 

Huur kosten Sal do Cw 

65.380 65.380 

24.756 9.214 15.542 14.593 

25.747 9.675 16.072 14.170 

26.776 10.159 16.618 13.757 

27.847 10.667 17.181 13.355 

28.961 11 .200 17.761 12.964 

30.120 11 .760 18.360 12.583 

31 .325 12.348 18.977 12.212 

32.578 12.965 19.612 11 .850 

33.881 13.614 20.267 11.499 

35.236 14.294 20.942 11 .156 

DCF-waarde gebouw 128.138 

grond 65.380 

totaal 193.518 



marktwaarde MMP 

Huur 

Huurstijging 

Exploitatieko 

Exploitatieko 

lnflatie 

IRR 

~ 

~ 

467.507 

1,5% 

159.353 

2,5% 

2,5% 

6,5% 

tov inflatie 

tov inflatie 

I< 5 jaar 15- t/m 15jaarl>x 15 jaar 
Functionalitei i-_------t.------+_ -------1 

15 jaar 

huurstijging over de jaren stelt universiteit gelijk met consumentenprijsindex 

2002 t.o.v. 20 104% 

exploitatiekosten zijn gelijk aan electriciteit, gas en andere brandstoffen 

2002 t.o.v. 20 105% 

Jaar Huur 

grondwaarde 

1 467.507 

2 486.207 

3 505.655 

4 525.882 

5 546.917 

6 568.794 

7 591 .545 

8 615.207 

9 639.815 

10 665.408 

11 692.024 

12 719.705 

13 748.494 

14 778.433 

15 809.571 

Exploitatie 

kosten Sal do Cw 

873.371 873.371 

159.353 308.154 289.347 

167.320 318.887 281 .150 

175.686 329.969 273.165 

184.471 341.411 265.387 

193.694 353.223 257.810 

203.379 365.415 250.431 

213.548 377.997 243.244 

224.225 390.982 236.243 

235.436 404.379 229.426 

247.208 418.200 222.786 

259.569 432.456 216.320 

272.547 447.158 210.023 

286.175 462.319 203.890 

300.483 477.950 197.919 

315.507 494.063 192.105 

DCF-waarde gebouw 3.569.244 

grond 873.371 

totaal 4.442.616 



marktwaarde Omegapaviljoen 

Huur 

Huurstijging 

Exploitatieko 

Exploitatieko 

lnflatie 

IRR 

! 

! 

18.704 

1,5% tov inflatie 

5.253 

2,5% tov inflatie 

2,5% 

6,5% 

< 5 jaar 5 t/m 15 jaar > 15 jaar 

Functionalitei LX ____ _._ ____ ......1. ____ __. 

5jaar 

huurstijging over de jaren stelt universiteit gelijk met consumentenprijsindex 

2002 t.o.v. 20 104% 

exploitatiekosten zijn gelijk aan electriciteit, gas en andere brandstoffen 

2002 t.o.v. 20 105% 

Jaar 

grondwaarde 

1 

2 

3 

4 

5 

Exploitatie 

Huur kosten Sal do Cw 

30.995 30.995 

18.704 5.253 13.452 12.631 

19.452 5.515 13.937 12.288 

20.231 5.791 14.440 11.954 

21.040 6.081 14.959 11 .628 

21 .881 6.385 15.497 11.311 

DCF-waarde gebouw 59.811 

grand 30.995 

totaal 90.807 



marktwaarde TEMAgebouw 

Huur 

Huurstijging 

Exploitatieko 

Exploitatieko 

lnflatie 

IRR 

l 

l 

306.512 

1,5% 

89.380 

2,5% 

2,5% 

6,5% 

tov inflatie 

tov inflatie 

l< 5 jaar 15x t/m 15 jaarl>- 15 jaar 
Functionalitei 1-_-..:......---1_1-----'----i._-___. __ __. 

10 jaar 

huurstijging over de jaren stelt universiteit gelijk met consumentenprijsindex 

2002 t.o.v. 20 104% 

exploitatiekosten zijn gelijk aan electriciteit, gas en andere brandstoffen 

2002 t.o.v. 20 105% 

Jaar 

grondwaarde 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Exploitatie 

Huur kosten Sal do Cw 

380.339 380.339 

306.512 89.380 21 7.132 203.880 

318.773 93.849 224.923 198.306 

331 .523 98.542 232.982 192.874 

344.784 103.469 241 .316 187.580 

358.576 108.642 249.934 182.422 

372.919 114.074 258.844 177.395 

387.836 119.778 268.058 172.497 

403.349 125.767 277.582 167.724 

419.483 132.055 287.428 163.073 

436.262 138.658 297.604 158.542 

DCF-waarde gebouw 1.804.291 

grand 380.339 

totaal 2.184.630 



marktwaarde Ehoog 

Huur 

Huurstijging 

Exploitatieko 

Exploitatieko 

lnflatie 

IRR 

! 

! 

1.398.865 

1,5% 

1.398.865 

2,5% 

2,5% 

6,5°/o 

tov inflatie 

tov inflatie 

J
<5jaar 15- t/m15jaarl>- 15jaar 

Functionalitei ,_X-----<.>-------+_-------< 

5 jaar 

huurstijging over de jaren stelt universiteit gelijk met consumentenprijsindex 

2002 t.o.v. 20 104% 

exploitatiekosten zijn gelijk aan electriciteit, gas en andere brandstoffen 

2002 t.o.v. 20 105% 

marktwaarde Hoofdgebouw na herbestemming 

Huur 

Huurstijging 

Exploitatieko 

Exploitatieko 

lnflatie 

IRR 

~ 

~ 

1.398.865 

1 ,5~10 tov inflatie 

1.398.865 

2,5% tov inflatie 

2,5~~ 

6,5% 

J
< 5 jaar 15- t/m 15 jaar l>x 15 jaar 

Functiona l i te i ,.._-~---<.>----~--+.-~-----< 

5 jaar 

huurstijging over de jaren stelt universiteit gelijk met consumentenprijsindex 

2002 t.o.v. 20 104% 

exploitatiekosten zijn gelijk aan electriciteit, gas en andere brandstoffen 

2002 t.o.v. 20 105% 

Jaar Huur 

grondwaarde 

1 1.398.865 

2 1.454.820 

3 1.513.013 

4 1.573.533 

5 1.636.475 

Jaar Huur 

grondwaarde 

1 1.398.865 

2 1.454.820 

3 1.513.013 

4 1.573.533 

5 1.636.475 

6 1.701 .934 

7 1.770.011 

8 1.840.811 

9 1.914.444 

10 1.991 .022 

11 2.070.662 

12 2.153.489 

13 2.239.628 

14 2.329.214 

15 2.422.382 

Exploitatie 

kosten Saldo Cw 

2.783.844 2.783.844 

1.398.865 

1.468.809 13.989- 12.333-

1.542.249 29.236- 24.203-

1.619.361 45.828- 35.623-

1.700.330 63.855- 46.607-

DCF-waarde gebouw 118.766-

grand 2.783.844 

totaal 2.665.078 

Exploitatie 

kosten Sal do Cw 

2.783.844 2.783.844 

1.398.865 

1.468.809 13.989- 12.333-

1.542.249 29.236- 24.203-

1.619.361 45.828- 35.623-

1.700.330 63.855- 46.607-

1.785.346 83.412- 57.165-

1.874.613 104.602- 67.312-

1.968.344 127.533- 77.059-

2.066.761 152.317- 86.418-

2.170.099 179.078- 95.399-

2.278.604 207.942- 104.015-

2.392.534 239.046- 112.276-

2.512.161 272.533- 120.191-

2.637.769 308.556- 127.773-

2.769.658 347.276- 135.030-

DCF-waarde gebouw 1.101.405-

grand 2.783.844 

totaal 1.682.439 



marktwaarde Faciliteitengebouw 

Huur 

Huurstijging 

Exploitatieko 

Exploitatieko 

lnflatie 

'~ 

'! 

IRA 

294.478 

1,5% 

140.156 

2,5% 

2,5% 

6,5% 

tov inflatie 

tov inflatie 

l< 5 jaar 15- t/m 15 jaarlx> 15 jaar 
Functionalitei 1-_--------1.1--------+.---'----i 

15 jaar 

huurstijging over de jaren stelt universiteit gelijk met consumentenprijsindex 

2002 t.o.v. 20 104% 

exploitatiekosten zijn gelijk aan electriciteit, gas en andere brandstoffen 

2002 t.o.v. 20 105% 

Jaar 

grondwaarde 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Exploitatie 

Huur kosten Sal do Cw 

460.257 460.257 

294.478 140.156 154.322 144.903 

306.257 147.163 159.093 140.266 

318.507 154.522 163.986 135.755 

331.247 162.248 169.000 131 .367 

344.497 170.360 174.137 127.099 

358.277 178.878 179.399 122.948 

372.608 187.822 184.786 118.911 

387.513 197.213 190.300 114.985 

403.013 207.074 195.939 111 .167 

419.134 217.427 201 .706 107.454 

435.899 228.299 207.600 103.844 

453.335 239.714 213.621 100.334 

471.468 251 .699 219.769 96.922 

490.327 264.284 226.043 93.604 

509.940 277.498 232.442 90.379 

DCF-waarde gebouw 1.739.941 

grond 460.257 

totaal 2.200.198 



marktwaarde STgebouw 

Huur 

Huurstijging 

Exploitatieko 

Exploitatieko 

lnflatie 

IRA 

~ 

~ 

1.110.101 

1,5% 

1.042.457 

2,5% 

2,5% 

6,5% 

tov inflatie 

tov inflatie 

I< 5 jaar 15- t/m 15jaarl>x 15 jaar 
Functionalitei i-_-"----~.----'---+_ ----'---~ 

15 jaar 

huurstijging over de jaren stelt universiteit gelijk met consumentenprijsindex 

2002 t.o.v. 20 104% 

exploitatiekosten zijn gelijk aan electriciteit, gas en andere brandstoffen 

2002 t.o.v. 20 105% 

Jaar Huur 

grondwaarde 

1 1.110.101 

2 1.154.506 

3 1.200.686 

4 1.248.713 

5 1.298.662 

6 1.350.608 

7 1.404.632 

8 1.460.818 

9 1.519.250 

10 1.580.021 

11 1.643.221 

12 1.708.950 

13 1.777.308 

14 1.848.401 

15 1.922.337 

Exploitatie 

kosten Sal do Cw 

1.608.561- 1.608.561-

1.042.457 67.645 63.516 

1.094.579 59.926 52.834 

1.149.308 51 .377 42.533 

1.206.774 41.939 32.600 

1.267.112 31 .549 23.027 

1.330.468 20.140 13.803 

1.396.991 7.641 4.917 

1.466.841 6.023- 3.639-

1.540.183 20.933- 11 .876-

1.617.192 37.172- 19.802-

1.698.052 54.830- 27.427-

1.782.954 74.004- 34.759-

1.872.102 94.794- 41 .806-

1.965.707 117.307- 48.577-

2.063.993 141.656- 55.080-

DCF-waarde gebouw 9.734-

grond 1.608.561-

totaal 1.618.295-



marktwaarde Nlaag 

Huur 

Huurstijging 

Exploitatieko 

Exploitatieko 

lnflatie 

IRR 

~ 

~ 

731.882 

1,5% 

628.648 

2,5% 

2,5% 

6,5% 

< 5 jaar 

Functionalitei X 

tov inflatie 

tov inflatie 

5 t/m 15 jaar > 15 jaar 

5 jaar 

huurstijging over de jaren stelt universiteit gelijk met consumentenprijsindex 

2002 t.o.v. 20 104% 

exploitatiekosten zijn gelijk aan electriciteit, gas en andere brandstoffen 

2002 t.o.v. 20 105% 

Jaar 

grondwaarde 

1 

2 

3 

4 

5 

Exploitatie 

Huur kosten Sal do Cw 

1.817.668 1.817.668 

731 .882 628.648 103.234 96.933 

761.157 660.080 101 .077 89.115 

791.603 693.084 98.519 81 .559 

823.267 727.738 95.529 74.257 

856.198 764.125 92.073 67.202 

DCF-waarde gebouw 409.067 

grond 1.817.668 

totaal 2.226.735 



marktwaarde Whoog 

Huur 

Huurstijging 

Exploitatieko 

Exploitatieko 

lnflatie 

'! 

'! 

IRR 

1.1 59.746 

1,5% 

720.395 

2,5% 

2,5% 

6,5% 

tov inflatie 

tov inflatie 

l< 5 jaar 15x t/m 15 jaarl~ 15 jaar 
Functionalitei 1-_------1.1--------+.-~---1 

10 jaar 

huurstijging over de jaren stelt universiteit gelijk met consumentenprijsindex 

2002 t.o.v. 20 104% 

exploitatiekosten zijn gelijk aan electriciteit, gas en andere brandstoffen 

2002 t.o.v. 20 105% 

Jaar 

grondwaarde 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Exploitatie 

Huur kosten Sal do Cw 

3.269.740 3.269.740 

1.159.746 720.395 439.351 412.536 

1.206.136 756.414 449.721 396.501 

1.254.381 794.235 460.146 380.931 

1.304.556 833.947 470.609 365.816 

1.356.738 875.644 481 .094 351 .141 

1.411.008 919.426 491.582 336.898 

1.467.448 965.398 502.051 323.073 

1.526.146 1.013.668 512.479 309.656 

1.587.192 1.064.351 522.841 296.636 

1.650.680 1.117.569 533.111 284.002 

DCF-waarde gebouw 3.457.189 

grond 3.269.740 

totaal 6.726.930 



marktwaarde Laplacegebouw 

Huur 

Huurstijging 

Exploitatieko 

Exploitatieko 

lnflatie 

IRR 

~ 

~ 

821 .960 

1,5% 

415.823 

2,5% 

2,5% 

6,5% 

tov inflatie 

tov inflatie 

l
< 5 jaar ,~_ t/m 15 jaar l>x 15 jaar 

Functionalitei '"" __ ..__ __ -t_----'---+_ ---'-----t 

15 jaar 

huurstijging over de jaren stelt universiteit gelijk met consumentenprijsindex 

2002 t.o.v. 20 104% 

exploitatiekosten zijn gelijk aan electriciteit, gas en andere brandstoffen 

2002 t.o.v. 20 105% 

Jaar 

grondwaarde 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Exploitatie 

Huur kosten Sal do Cw 

749.388 749.388 

821 .960 415.823 406.137 381.349 

854.838 436.614 418.224 368.731 

889.032 458.445 430.587 356.461 

924.593 481 .367 443.226 344.530 

961.577 505.435 456.141 332.929 

1.000.040 530.707 469.333 321 .650 

1.040.042 557.243 482.799 310.684 

1.081 .643 585.105 496.538 300.024 

1.124.909 614.360 510.549 289.662 

1.169.905 645.078 524.827 279.589 

1.216.701 677.332 539.370 269.799 

1.265.370 711 .198 554.171 260.285 

1.315.984 746.758 569.226 251 .038 

1.368.624 784.096 584.527 242.053 

1.423.369 823.301 600.068 233.322 

DCF-waarde gebouw 4.542.106 

grond 749.388 

totaal 5.291.494 



marktwaarde Kennispoort 

~ 

Huur 

Huurstijging 

Exploitatieko 

Exploitatieko 

lnflatie 

·~ 

IRA 

898.877 

1,5% 

327.264 

2,5% 

2,5% 

6,5% 

tov inflatie 

tov inflatie 

l< 5 jaar 15- t/m 15jaarl~x 15 jaar 
Functionalitei .... _--'-----i.1--------+. ---------1 

15 jaar 

huurstijging over de jaren stelt universiteit gelijk met consumentenprijsindex 

2002 t.o.v. 20 104% 

exploitatiekosten zijn gelijk aan electriciteit, gas en andere brandstoffen 

2002 t.o .v. 20 105% 

Jaar 

grondwaarde 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Exploitatie 

Huur kosten Sal do Cw 

1.944.000 1.944.000 

898.877 327.264 571 .613 536.726 

934.832 343.627 591 .205 521 .241 

972.225 360.809 611.417 506.161 

1.011 .114 378.849 632.265 491.475 

1.051 .559 397.791 653.768 477.172 

1.093.621 417.681 675.940 463.245 

1.137.366 438.565 698.801 449.683 

1.182.861 460.493 722.368 436.477 

1.230.175 483.518 746.657 423.618 

1.279.382 507.694 771 .688 411 .099 

1.330.558 533.079 797.479 398.909 

1.383.780 559.732 824.047 387.041 

1.439.131 587.719 851.412 375.487 

1.496.696 617.105 879.591 364.239 

1.556.564 647.960 908.604 353.289 

DCF-waarde gebouw 6.595.862 

grand 1.944.000 

totaal 8.539.862 



marktwaarde T-hoog 

Huur 

Huurstijging 

Exploitatieko 

Exploitatieko 

lnflatie 

· ~ 

·~ 

IRR 

1.642.797 

1,5% 

1.642.797 

2,5% 

2,5% 

6,5% 

tov inflatie 

tov inflatie 

I< 5 jaar 15- t/m 15jaarl>x 15 jaar 
Functionaliteil ... _--'----~.----'---+_---'----1 

15 jaar 

huurstijging over de jaren stelt universiteit gelijk met consumentenprijsindex 

2002 t.o.v. 20 104% 

exploitatiekosten zijn gelijk aan electriciteit, gas en andere brandstoffen 

2002 t.o.v. 20 105% 

Jaar Huur 

grondwaarde 

1 1.642.797 

2 1.708.509 

3 1.776.849 

4 1.847.923 

5 1.921 .840 

6 1.998.714 

7 2.078.662 

8 2.161.809 

9 2.248.281 

10 2.338.213 

11 2.431 .741 

12 2.529.011 

13 2.630.171 

14 2.735.378 

15 2.844.793 

Exploitatie 

kosten Sal do Cw 

12.819.818 12.819.818 

1.642.797 

1.724.937 16.428- 14.484-

1.811 .184 34.334- 28.424-

1.901 .743 53.820- 41 .835-

1.996.830 74.990- 54.734-

2.096.672 97.958- 67.134-

2.201 .505 122.843- 79.050-

2.311.581 149.772- 90.497-

2.427.160 178.878- 101.487-

2.548.518 210.305- 112.035-

2.675.943 244.202- 122.153-

2.809.741 280.730- 131.854-

2.950.228 320.056- 141 .150-

3.097.739 362.361- 150.054-

3.252.626 407.833- 158.576-

DCF-waarde gebouw 1.293.467-

grond 12.819.818 

totaal 11 .526.352 



Universitair Vastgoed 

Bijlage 21 : Portefeuilleacties 

Excel sheet Portefeuilleacties 

TU I e Technische Universiteit Eindhoven 
Pag 74 



Universitair Vastqoed 

TU/e Technische Universiteit Eindhoven 
Pag 75 



Vraag TU/e 
m• FNO 

Hoorcollege Ii 4.573 

Kantoorruimten: 

Werkcollege 2.540 

PC-Zaal 
l 

11.400 

Kantoor 1: 20.740 

Vergaderruimte i. 7.778 

subtotaal 42.458 

Zaalruimten: 

Bibliotheek 1.748 

Kantine ;I 3.592 

werkplaats Ii· •. 9.100 

Practica 1 ... 8.891 

subtotaal ' 23.331 I • 

Laboratorium : 29.500 

Oeslag en archief r 
opslag I• 10.800 

archief 
,. 
·~,- 7.778 

subtotaal Iii 18.578 

Seecifieke ruimten: 

Sportruimte + douches 5.000 

overig (kopieer/ collectie/ medi 1.000 

subtotaal overig 6.000 

Totaal i 124.440 



Aanbod versus vraag na altijd te nemen portefeuilleacties 

gebouwnr. gebouw hoorcollege kantoor + zaal zaal laboratoria magazijn en archief specifiek totaal 

1 Paviljoen 435 6435 1097 0 413 0 8380 

2 Alphacentrum 0 782 0 0 0 16 798 

3 Dommelgebouw 0 690 117 0 115 7 929 

4 Paviljoen B 0 1646 1358 0 203 79 3286 

5 Dienstwoningen 0 186 0 0 0 0 18j 
7 Sportcentrum 0 409 321 0 504 5030 ~ 6264 

11 Hoofdgebouw 0 12411 9233 99 2921 788 25452 

12 Traverse 0 3652 196 0 36 26 ~ 3910 

13 Auditorium 3803 851 1152 0 770 73 6649 

14 IPO-gebouw 150 1744 479 964 193 12 ' 3542 

17 Arubahal 0 91 284 0 0 0 375 

19 Satellietgebouw 0 169 0 14 47 0 23b ··o 
20 Nissenhut 0 200 0 0 259 0 459 

21 CERES 0 48 0 0 22 0 70 

23 MMP 0 2417 0 0 478 11 2906 

25 Ome11apaviljoen 0 103 0 0 0 0 103 

28 TEMA-gebouw 0 1513 0 0 0 0 1513 

31 E·hOO!I 186 7189 2343 898 1212 130 11958 

33 E-laag 0 443 756 169 35 0 1403 

34 EE-oebouw 0 1216 575 1457 595 0 3843 

41 W-hal 0 1972 7549 355 1118 11 11005 

42 Faciliteitengebouw 0 1618 419 42 410 92 I 2581 

52 De Hal 0 2613 860 0 145 36 . 3654 

53 Matrix 0 1892 797 1122 218 12 4041 

54 Hooedruklab 0 0 0 439 0 0 439 

55 T-laaq 231 1350 1153 1457 1186 0 5377 

56 BBC 0 30 0 0 501 0 531 

58 ST qebouw 288 6067 2619 7268 653 0 16895 

62 Athene 0 326 224 247 72 13 882 

71 Cyclotron 0 1136 182 1743 13 0 3074 

72 N-laag 0 3908 2158 4395 560 9 11030 

73 Lab Akoestiek 0 0 361 0 0 0 361 

74 Cascade 0 1234 11 6 2175 234 3 3762 

81 W-hoog 270 5888 3843 1705 344 0 ii 12050 

82 W-laag 0 858 1552 4198 1710 312 8639 
83 Laplacegebouw 292 4173 753 0 1594 0 .. 6812 

nieuwbouw hoorcollege kantoor + zaal zaal laboratoria magazijn en archief specifiek totaal 

88 Kennispoort 0 3360 0 0 1000 0 436o 

75 Technologiegebouw 0 3240 0 3240 0 0 6480 

heronlwikkeling hoorcollege kantoor + zaal zaal laboratoria magazijn en archief specifiek totaal 

T-hoog 0 8255 900 5552 1445 0 116152 

lolaal ~~""- 56551 901151 413971. 37539 -- -· 19006 "' 6660 209372 



hoorcollege kantoor + zaal zaal laboratoria magazijn en archief speciliek totaal 

vraag 4.573 42.458 23.331 29.500 18.578 6.000 124.440 

aanbod 5.655 90.115 41 .397 37.539 19.006 6.660 200.372 

overschol/tekort 1.082 47.657 18.066 8.039 '!.:a'. ,~-

428 660 75.932 .. 



Lamp Schild pad Roos Ezel Born 

Dommelgebouw Hoofdgebouw Nlaag Elaag 

Satellietgebouw E hoog Omegapaviljoen Athene 

IPOgebouw De Hal CERES 

MMP EE gebouw 

Traverse Hoge druk lab 

TEMAgebouw Tlaag 

Alphacentrum 

W hoog 

ST gebouw 

Laplacegebouw 

Nissen hut 

Faciliteitgebouw 

€ 30.305.160,20 € 18.453.551,08 € 17.426.086 € 592.658, 14 



Eze lgebouwen geb.nr. hoorcollege FNO kantoor + zeal FNO zeal FNO laboratorla FNO megezljn en archief FNO 1pecitlek FNO FNOtoteal merktwHrde 

Nlaag 72 0 3.908 2.158 4.395 560 9 11 .030 € 1.817.668 

Ome<iaoavtHoen 25 0 103 0 0 0 0 103 € 90.807 

De Hal 52 0 2.613 860 0 145 36 3.654 € 2.784.628 

Totaal 0 6.624 3.018 4i395 705 45 14.787 €4 ,693,102 

verschot voordat eze ebouwen verkochl z""n 18.066 8.039 428 660 

overschot na verkoop ezelgebouwen 1s'.040 3.644 .zn 615 

de herbestemming rulmten 277 

De herbestemmingskosten ,,. €0 €0 ..£ 166.200 €0 -€ 166.200 

opbrengsten na verkoop ezelgebouwen € 4.526.902 



0 z 
LL 

0 Qj 
0 z :c 
z LL 0 0 

LL Oi z i;; 0 .. .. .. LL c z "E 
"' 

N .. .. LL Oi .!! + ·;: .>t. .. 
0 £ .!:. :! .. 

0 0 z .. ... ~ £ 3: 
~ £ LL 

0 .. ·c:; ,, 
c 

0 c Oi "' .. 0 0 .c .. z Bomgebouwen geb.nr. 0 .. .. .. E 
c. ;;, .:: .>t. N ., LL 

E laag 33 0 443 756 169 35 0 1.403 € 618.317 

Athene 62 0 326 224 247 72 13 882 -€ 90.500 

CERES 21 0 48 0 0 22 0 70 -€ 1.622.862 

EE gebouw 34 0 1.216 575 1.457 595 0 3.843 € 659.439 

Hoge druk lab 54 0 0 0 439 0 0 439 € 9.596 

T laag 55 231 1.350 1.153 1.457 1.186 0 5.377 € 1.034.291 

Totaal 231 3.383 2.708 3,769 ' 1.910 13 12.014 € 608.280 

overschot voordat bomgebouwen gesloopt zijn 1.082 41 .033 15.048 3.644 0 615 61 .145 

overschot na sloop bomgebouwen 851 37.650 12.340 -1.910 602 49.131 

de hertlestemming ruimten I or 01 01 1251 1.9101 01 2.035 

De hertlestemmingskosten I €01 € 01 €01 -€75.oool -€ 1.146.oool € 01 €0 -€ 1.221 .0001 

opbrengsten na verkoop ezelgebouwen -€ 612.7201 



Lampgebouwen geb.rv. 

Dommelgebouw 03 690 117 115 929 1.261.374 

Satellietgebouw 19 169 14 47 230 193.518 

IPOgebouw 14 150 1.744 479 ... 193 12 3.542 2.599.557 

MMP 23 2.417 478 11 2.906 4.442.6 16 

Traverse 12 3.652 196 36 26 3.910 5.915.646 

TEMAgebouw 28 1.513 1.513 2.184.630 

Alphacentrun 02 782 16 798 1.069.619 

Wroog 81 270 5.888 3.843 1.705 344 12.050 6.726.930 

ST gebouw 58 268 6.067 2.619 7.268 653 16.895 -1.618.295 

Laplacegebouw 83 292 4.173 753 1.594 6.812 5.291.494 

Nissemut 20 200 259 459 206.355 

Fac~iteitgebouw 42 1.618 419 42 410 92 2.581 2.200.198 

~olaaJ 1.000 28,913 8.426 9.993 4.129 ' f64 52.625 30.473.642 

erschot voordat lampgebouwen verkocht zijn 851 37.650 12.340 602 49.131 

erschot na verkoop lampgebouwen 8.737 3.9 14 -9.993 ...... 129 438 1.;· -3.494 

Lampgebouwen marktwurde inveateringskoaten voordeel/nadeel 

Dommelgebouw €1 .261 .374 1 ~ -€ 69.000 €1 .192.374 

SateUietgebouw € 193.518 -€36.600 € 156.9 18 

IPOgebouw €2.599.557 "" ":£ .694.200 € 1.905,357 

MMP €4.442.616 -€ 286.800 €4, 155.81 6 

Traverse €5.915.646 -€21.600 €5.894.046 

TEMAgebouw €2.184.630 , (0 ~ € 2.184.630 

Alphacentrun €1 .069.619 € 0 € 1.069.6 19 

€ 6. 726.930 lllil ·€ 1.229.400 € 5.491,530 

ST gebouw .( 1.618.295 w -€ 4.752.600 '48.370.8'6 

Laplacegebouw € 5.291 .494 -€ 956.400 

NissertliA € 206.355 -€ 155.400 £50.955 

Faciliteitgebouw € 2.200.198 ·€ 271.200 €·1.928.998 

[Totaal € 30.473,642 -i 8.473.200 i 22.000.442 

0 

il: 
a 0 

il: 

Lampgebouwen marictwaarde inveateringskoaten voordeel/nadeel 

+ 

j t 
Dommelgebouw € 1.261 .374 -€ 69.000 1. 192.374 690 115 929 

Satellietgebouw € 193.518 -€36.600 169 14 47 230 

1P0gebouw €2.599.557 -€694.200 1.905.357 150 1.744 479 964 193 12 3.542 

MMP € 4.442.616 -€286.800 4. 155.816 2.417 478 11 2.906 

lrraversa €5.915.646 ·€21.600 5.894.046 3.652 106 36 26 3.910 

irEMAgebouw €2.184.630 €0 2.184.630 1.513 1.513 

iAlphacentrun € 1.069.619 €0 1.069.6 19 782 16 798 

€6.726.930 -€ 1.229.400 5.497.530 270 5.888 3.843 1.705 344 12.050 

Laplace9ebouw €5.291 .494 -€ 956.400 4.335.094 292 4.173 753 1.594 6.8 12 

NissertliA € 206.355 -€ 155.400 50.955 200 25' 459 

Faciliteitgebouw €2.200.198 -€ 271 .200 1.928.996 1.618 419 42 410 92 2.581 

[Totaal )!• € 32.091.938 -€·3.720.600 28.371 .338 71 2 22.148 5.807 2.725 3,479 , .. 35.730 

a 
+ 

lampo-bouwen 

ioverschot voordat lampgebouwen verkocht zijn 851 37.650 12.340 602 49.131 

tverkoop lampgebouwen 22.846 5.807 2.725 3.476 164 35.730 

:le helbestemming nimten ~ 0 2.725 3, 478 6.201 

foVerschot no veri<oop lampgebouwen 139 14.804 n 6.533 01" 438 19.602 



0 z 
u.. 

0 Gi 
0 z :c 
z u.. 0 l:! 
u.. iii z ., 0 

"' :s u.. c z 
Cl .!!! "' u.. iii .!! + 0 0 c "' ~ 0 0 :~ "' z e :; 
l:! ~ u.. ., 
0 

~ 
0 Cl u 0 c .0 ., 8. Lampgebouwen geb.nr. 0 ., z 

.s::. "' 
., E .. u.. 

Hoofdgebouw 11 0 12.411 9.233 99 2.921 788 25.452 

E hoog 31 186 7.189 2.343 898 1.212 130 11 .958 

Totaal - 186 19.600 11 .576 997 4.133 918 37.410 
" 

herontwikkelingskosten -€ 11 1.600 -€ 11 .760.000 -€ 6.945.600 -€ 598.200 -€ 2.479.800 -€ 550.800 -€ 22.446.000 



Portefeuilleacties Afstoten overtollige m2 opbrengsten/investeringen 

Ezelgebouwen verkopen 14.787 € 4.693.102 

Herbestemmen ruimten 277 -€ 166.200 

Bomgebouwen slopen 12.014 € 608.280 

Herbestemmen ruimten 2.035 -€ 1.221 .000 

Lampgebouwen verkopen 35.730 € 32.091 .938 

Herbestemmen ruimten 6.201 -€ 3.720.600 

Schildpadgebouwen herontwikkelen 37.410 -€ 22.446.000 

Totaal verkopen ;;-- ~ - 62.531 n ~ ~ € 37-393.319 

Totaal herbestemmen I• 8.513 
--.. - -€ 5 •. 101.800 -· ~-

Totaal herontwikkelen 
"' 

~ ;J7.410 - - ~ ·~ - .,11 "- -€ 22.446.000 

Totaal aantal opbrengsten ···~ y 

'"€ 9.839.q19 
·"'-~· 

.. 
Overgebleven panden 

Lamp Sleutel Ster Leeuw 

STgebouw - y 
~-....,, 

·~ -~- Matrix 
-~ -- Kennispoort Auditorium 

Dienstwoning T-hoog Sportcentrum 

Arubahal Hoofdgebouw ~~- '"""!fl 
BBC E hoog ~~:.:_,::;: 

Cyclotron 

Paviljoen 

Paviljoen B 

Cascade 

Whal 

W laag 

Technologiegebouw 

Lab voor akoestiek 

:.\";>l..:-·~·1~ -€ 1.618.295 € 17.620.097 ,:,~·..;:Et1 € 56.659.676 € 4.596.971 



Universitair Vastqoed 

Bijlage 22: Financiele positie TU/e na portefeuille & SWAP acties 

Excel sheet Financiele positie 

In het najaar van 2002 zal er ruimte in het IPO-gebouw worden verhuurd aan het 
Nederlands auto-archief, Het Nederlands Centrum voor Autohistorische Documentatie 
(NCAD)•• 

58 " NCAD vindt ruimte op TU/e terrein ", kranteknipsel Eindhovens Dagblad 25 April 2002 

TU/e Technische Universiteit Eindhoven 
Pag 76 



Universitair Vastgoed 

TU /e Technische Universiteit Eindhoven 
Pag 77 



1995 1996 1997 1996 1999 2000 2001 2002 

t>.ten 

Huur € 1.642.853 f 1.179.829 f 1,633.6(); € 1.542.853 € 1.!il05.877 € 2.400.000 f 2.400.000 € 2.509.728 

Erfpachtsconslructies €0 €0 €0 iO €3.636.362 iO €52.837 €54.31 7 
Rijksbijdrage huisvestrlgsdeel f 5.454.545 f 5.563.636 € 5.674..909 € 5.788.407 f 5.004.175 € 6.022.258 € 6.142.704 I~-6,g65.S58 

2003 

( 2.698.444 

€55.838 

€6.390.~9 

€ 2.887.160 

€57.401 

€6.518.686 

2005 

€3.075.876 

€59.008 

l j.649.060 

2006 

€3.264.592 

€60.660 

€6.lf.2...1.~ 

2007 

€3.453.308 

€62..359 

€6.~7.~ 

2022 

(6.284.048 

€94.362 

€6.184.117 

Opbrengst uit portefeuilleacties opbrengst € 9.839.51 g 
~T~~ ... -,-~~~~~~~~+-~7<7~=~~7.73~:-:--t~-:-f ~6.7~43...,.-,,'66,.,.+~-:-f7~. 300,.,..,-. 520~+-~~.~7.7~~1~.264,-,-!~--,.-11~.446,,,-.4~19,.+~--,.78.422..,.,.,-7264,-,+~----,<~B~.5~~.548-,-! l---:-€ ~18~.~~.~. 1~~'-t-~-.~.~. 1~~~. 1~59,.+~-.79~.483~.257"""t-~~-.~.~.7~~~.955,.,.,.-~~~.71~0~. 1 0=7~.306="'~~-.~1~~~~~.00=2~~~~.~172.=~~~7554::':1 

"""' W attelijke lasten 

O"lderhoudskosten 

Schoonhouden gebouwen 

Gas/water Ilic ht 

Overige kosten 

Renie 

r .. aai 

Saldo 

Pandon 

Balanstotaal 

f v erhouding tinancleringsbeslag 

Aentetotaal 

Renie panden 

I 

_llJ € 4.500.000 

~ :~ :~:~ = € 3.000.000 
i € 2.500.000 

~ 
~ 
"t: 

€ 2.000.000 
€ 1.500.000 

~ 

I ,--
€ 1.000.000 

€ 500.000 
€ 0 

1 

€ 250.000 

I 
€ 200.000 

-2 € 150.000 

I ! € 100.000 

€ 50.000 

€ 0 

r-----

€90.756 

( 907.560 

( 5.399.985 

€2.087.389 

(3.584.864 

€317.646 

<O 

( 12.388.200 

-€5.390.802 

€45.378 

€998.316 

€ 5.127.716 

€2.132.767 

€3.766.376 

€453.780 

€12.624.334 

·€ 5.780.868 

€136.134 

€ 1.270.585 

€9.620.141 

€2.087.389 

€4.129.400 

<O 

•o 

€ 17.243.648 

·€9.935.128 

(181.512 

€ 1.270.585 

€8.667.202 

€2.042.011 

€3.630.242 

<O 

<O 

C 15.791.552 

-€ 8 .460.288 

€181 .512 

c 1.225.207 

€4.583.180 

t 2.314.279 

t3.766.376 

<O 

€100.863 

€12.171 .417 

-€724..998 

•o 
€ 1.500.000 

(3.500.000 

€2.100.000 

€4.300.000 

fO 

€309.349 

( 11 .709.349 

-€3.287.085 

€200.000 

€1 ,300.000 

€8.200.000 

€2.500.000 

€ 5.200.000 

€0 

€1 .409.949 

( 18.809.949 

. ( 10214.401 

71 .107.360 ( 96.019.894 ( 96.655.186 ( 104.596.340 ( 121.250.074 ( 135,000.000 ( 180.059.990 

€206.106.974 €222.987.598 (222.896.842 €237.463.187 €242.600.147 ( 218.200.000 ( 268.184.108 

34,50% 

(0 

~o 

43,06% 

€0 
€0 

huurinkomsten 

€0 
fO 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

over de jaren 

huurbetalingen 

44.05% 

<o 
•o 

55,57% 

€181.512 

f10Cl.803 

i--·~--

1 I 

6 1,87% 

( 500.000 ·- €2.100.000 

c 1.400.149 

rentelasten 

I i 
€ 1.600.000 -----------

I 

I 
I 

IL over de jaren 

,-
I 

balanstotaal 

I 
€ 300.000.000 

€ 250.000.000 .._.,, I 

31 ,2% 

31 ,2% 

31 ,2% 

31 ,2% 

31 ,2% 

31 ,2% 

€109.138 

(1 .042..459 

(4.1"8.712 

f1 ,650.8152 

C3.154.668 

co 
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baten 

Huur 

Erfpachtsconstructies 

Rijksbijdrage huisvestingsdeel 

Opbrengst uit portefeui lleacties 

Totaal 

lasten 

Huur 

Wettelijke lasten 

Onderhoudskosten 

Schoonhouden gebouwen 

Gas/water/licht 

Overige kosten 

Rente 

Rente op de hypotheek 

Totaal 

Saldo 

IPanden 
Balanstotaal 

Hypotheek 

Aflossing 

l verhouding financieringsbeslag 

I Rentetotaal 
Rente panden 

opbrengst 

31 ,2% 

31 ,2% 

31 ,2% 

31 ,2% 

31,2% 

31 ,2% 

31,2% 

2002 2003 2004 

€2.509.728 € 2.698.444 € 2.887.160 

€ 54.317 € 55.838 € 57.401 

€ 6.390.869 € 6.518.686 

€ 9.839.519 

€ 18.669.129 € 9.145.159 € 9.463.257 

€ 109.836 € 115.428 € 122.285 

€ 1.042.459 € 1.082.306 € 1.134.164 

€ 4.148.712 € 4 .103.530 € 4.106.145 

€ 1.650.862 € 1.665.823 € 1.699.803 

€ 3.154.556 € 3.252.990 € 3.387.767 

€0 €0 €0 

€ 1.066.909 € 1.090,437 € 1.11 5.275 

€ ;3.105.790 € 2.950.500 € 2.795.211 

€ 11.173.334 € 11.310.515 € 11.565.438 

€ 7.495.795 ·€ 2.165.355 ·€ 2.102.181 

€ 123.867.851 € 123.867.851 € 123.867.851 

€ 256.000.000 € 263.000.000 € 270.000.000 

€ 77.258.449 € 73.395.527 € 69.532.604 

€ 3.862.922 € 3.862.922 € 3.862.922 

48,39% 47,10% 45,88% 

€ 2.205.000 € 2.315.250 € 2.431 .013 

€ 1.066.909 € 1.090.437 € 1.115.275 

2005 2006 2007 2022 

€ 3.075.876 € 3.264.592 € 3.453.308 € 6.284.048 

€ 59.008 €60.660 € 62.359 € 94.362 

€ 6.649.060 € 6.782.041 € 6.917.682 € 6.184.117 

€ 9.783.955 € 10.107.306 € 10.433.362 € 12.562.554 

---· €129.142 € 135.999 r;::'" € 142.856 
~ ·~ € 245.713 

€ 1.186.021 € 1.237.879 € 1.289.736 € 2.067.598 

€ 4.108.759 €4.111.374 € 4.113.988 € 4.153.205 

€ 1.733.783 € 1.767.763 € 1.801.744 € 2.311.448 

€ 3.522.543 € 3.657.320 €3.792.097 € 5.813.747 

€0 €0 €0 €0 

€1.141 .446 € 1.168.977 € 1.197.900 € 1.830,029 
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€ 3.862.922 € 3.862.922 € 3.862.922 € 3.862.922 
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baten 

Huur 

Erfpachtsconstructies 

Rijksbijdrage huisvestingsdeel 

Opbrengst uit portefeuilleacties 

Totaal 

lasten 

Huur 

Wettelijke lasten 

Onderhoudskosten 

Schoonhouden gebouwen 
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Overige kosten 

Rente 

Rendement voor lease 

Totaal 

Sal do 

Panden 

Balanstotaal 

Leaseconstructie 

leasebetaling 

Verhouding financieringsbeslag 

Rentetotaal 

Rente panden 
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Soort financieringsvorm ontvangst lbetaling 1e jaar totale betaling (20 jaar) % extra betaling 

Geheel gefinancierd met 100% eigen vermogen € 9.839.519 €0 €01 0% 

21Geheel gefinancierd met een hypotheek € 87.097.968 € 3.105.790 € 32.610.791 37% 

31Lampgebouwen met leaseback € 9.839.519 €0 €0 0% 

1995 1996 1996 1997 1997 1998 1998 1999 1999 2000 2000 2001 

Personele lasten 
.. 

€ 101.919.037 60,7°/o € 97.653.503 ')~.:.t:i~~\·.-~'·: 56,9% € 99.377.867 58,6% € 104.823.230 59,1% € 115.986.223 59,3% € 127.600.000 63,2% € 131 .900.000 64,2% 

overige lasten 
,, 

€ 37.618.380 22,<io/o € 49.552.800 •-"lf.1\i;;f~~t:~ 29,5% € 42.791.474 25,2% € 45.468.778 25,7% € 56.767.905 .29,0% € 56.800.000 28,1% € 61.100.000 : 29) % ' - ·-

Huur € 90.756 0,1% € 45.378 ~ - ·vut.~-1"'. 

~ i:: ··- • • .} ... 
0,0% € 136.134 0,1% € 181 .512 0,1% € 181 .512 0,1% €0 0,0% € 200.000 0,1% 

Wettelijke lasten € 907.560 0,5% € 998.316 1 I ,a ' 0,6% € 1.270.585 0,7% € 1.270.585 0,7% € 1.225.207 0,6% € 1.500.000 0,7% € 1.300.000 0,6% 

Onderhoudskosten € 5.399.985 3,2% € 5.127.716 
.ii v· J! -;:_ ·z 

3,0% € 9.620.141 5,7% € 8.667.202 4,9% € 4.583.180 2,3% € 3.500.000 1,7% € 8.200.000 4,0% !JU ~" ;._ll- ·~. 11 

Schoonhouden € 2.087.389 1,2% € 2.132.767 . . ~ . ~~ 'fl 1,2% € 2.087.389 1,2% € 2.042.011 1,2% € 2.314.279 1,2% € 2.100.000 1,0% € 2.500.000 1,2% . .~ ~ .... 
• iJ ~ ~ ..... &" " Gas/water/licht € 3.584.864 2,1% € 3.766.376 

I £~0.-'S~ -~ 2,2% € 4.129.400 2,4% € 3.630.242 2,0% € 3.766.376 l~,9% € 4.300.000 2,1% € 5.200.000 2,5"/o 
Overige kosten € 31 7.646 

~ 
0,2% € 453.780 ::Ii! ~ •· -'ll ,.,~ r,l I 0,3% €0 0,0% €0 0,0% €0 0,0% €0 0,0% €0 0,0% 

Rente €0 0,0% €0 ~ ... (1 ~ ~~.-~ 0,0% €0 0,0% €0 0,0% € 100.863 b.1% € 309.349 0,2% € 1.409.949 0,7% 

Afschrijvingen 
-· -· • r-- ..,,,.~ ~ -~ll -- l'l':l::J {I 'h l ~ ~---..,., l'T""ll'" ,• 

3,5% 3,5°io ,,,.,, .. €4.492.424 2,7% € 4.220.156 '= a ~-" 2,5% € 5.354.607 3,2% € 5.399.985 3,0% € 5.944.521 

a {:~~ 
€ 7.100.000 € 7.100.000 

'.::\'' ~ ' .. 
-6:5% Resultaat '..,..-. •: !,.. ·~ € 11.400.000 6,8% '"''·· - € 7.759.642 ~ 

~ .. 4,5% €4.764.692 2,8% € 5.763.009 3,3% €4.764.692 -€ 1.200.000 -0,6% -€ 13.300.000 ~--- ......m..,;::t.. J\.-1) 

totaal (HAVRR) € 28.280.624 , 16,9% € 24.504.132 :-~:!:"'-~· ~·:: 14,3% € 27.362.947 16,1% € 26.954:545 : 15,2% € 22.880.630 11,7% € 17.609.349 ~8,7% € 12.609.949 6,1% 

T otaal saldo € 167.818.040 100,0% € 171 .710.434; - ~ 100,0% € 169.532.289 100,0% € 177.246.552 100,0% € 195.634.758 100,0% € 202.009.349 100,0% € 205.609.949 100,0% "· 


