College van Bestuur

Universiteit

Twente

de ondernenrende
unillersiteit

LU(l

Orienerlolaan
5

o~

7522NB Enschede
Postbus 217
7500AE Enschede

www.utwente.nl

Aan de voorzitter van de Universiteitsraad

uw kenmerk
ons kenmerk
datum

378.196
1 maart 2007

onderwerp

Antwoorden op uw brief UR 07-074 d.d. 21 februari 2007

telefoon
fax
e-mail

053-4894471
053-4892191
a.hofenk@utwente.nl

Geachte voorzitter van de Universiteitsraad,

Bijgevoegd treft u aan de antwoorden op uw vragen met betrekking tot het plan herontwikkeling
van Langezijds. (Chemie van Twente)
De antwoorden zijn in de tekst gearceerd ingevoegd.

In het vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Bijlage

bij brief 378.196

01

De vestigingsvoorwaarden voor bedrijven in Langezijds zijn essentieel
om een gebruik passend bij de UT te verkrijgen en te behouden. Hoe
gaan deze voorwaarden er uit zien?
De vestigingsvoorwaarden worden vastgesteld bij de uil'eindelijke
inbreng van het gebouw in een nieuwe onderneming, waarvan de UT
naar verwachting medeaandeelhouder zal zijn. Vestigin!'J wordt bepaald
door een aantal factoren. De belangrijkste daarin betreft de bijzondere
eigenschappen van een gebouw, in dit geval de intensieve
samenwerkingsmogelijkheden tussen bedrijven onderlil:,g en met de
UT. Daarnaast zal een langtermijn visie vastgehouden rnaeten worden,
die wordt vastgelegd in profielen van huurders en een werkwijze hoe
om gegaan moet worden met een overaanbod (keuzen maken) en een
onderaanbod (vasthouden aan de visie op bezetting versus
exploiteerbaarheid). Vergelijkbare projecten in Nederland en daarbuiten
laten zien dat op basis van een goede visie deze balans is te vinden.
UT zal de noodzakelijke randvoorwaarden vastleggen bij de
uiteindelijke deelname in de nieuwe onderneming die het gebouw in
eigendom zal hebben.

02.

In het plan is sprake van een hotel faciliteit. In welke relatie staat dit met de
huidige hotel faciliteit in de Drienerburght? Daarnaast stelt de commissie
zich de vraag of het gewenst is om een hotel faciliteit te creëren in een
bedrijfsgebouw op een zo kleine afstand van het 0&0 centrum.
De wenselijkheid en de mogelijkheden van een hotelfaciliteit in het nieuwe
gebouw worden de komende periode afgewogen tegen andere modellen.
Daarin worden de lokale factoren (Drienerburght, Broeierd) betrokken.
Voor Drienerburght wordt op dit moment ook gekeken naar de
mogelijkheden tot voortzetting. Een nieuwe voorziening zal afgestemd c.q.
verbonden zijn met de verdere ontwikkeling van Drienerburght
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De afgelopen jaren worden gekenmerkt door een behoorlijke leegstand
van bedrijfsruimte, ook van zeer nieuwe bedrijfsruimte. De nabijheid van
de UT moet een lokker zijn, maar is dit voldoende om een dergelijk
volume te bezetten in deze markt? Is hier een pessimistlisch en een
optimistisch scenario met enig realiteitsgehalte van te sc:hetsen?
De leegstand over de afgelopen jaren is een gevolg geweest van twee
factoren: de economie, en het feit dat de directe omgeving een aantal
grotere neven vestigingen kende van partijen die deze in moeilijke
economische omstandigheden hebben teruggetrokken. De huidige groei
(op dit moment is sprake van een zeer snelle groei van 1/erhuurde ruimte)
is veel meer gebaseerd op ondernemingen met stevige lokale wortels,
waardoor in de toekomst een geringere fluctuatie wordt verwacht.
Langezijds wordt herontwikkeld in vier fasen (oost, midd'en, west,
technohal), die het mogelijk maken aan te blijven sluiten bij de
ontwikkelingen in de markt. Overigens stelt de ontwikkelaar vast dat de

reactie op het aanbod in fase 1 Langezijds groot is in vergelijking met
andere succesvolle projecten van vergelijkbare aard. De combinatie van
het succes van fase 1 van de herontwikkeling Langezijds (proof of
principle), de aantrekkelijkheid van dit concept en de fasering geven ons
de basis om het project met veel vertrouwen op te pakken.

04.

Een prijs van ~ 125 Im2 all in voor kantoorruimte wordt ~]eschetst.
Kantoorruimte in de Spiegel heeft een prijs van ~ 317. VVaardoor ontstaat
dit grote verschil tussen markt huur en interne prijzen?
Marktprijzen zijn per bruto m2 (gangen, onderhoudsruimten e.d. worden
ook doorberekenend), zijn exclusief BTW (UT kan BTW' niet
terugvorderen) en kaal (zonder services). Van bruto naar netto is
doorgaans een factor rond 1.6. Energie, onderhoud en ~>choonmaak,
vermeerderd met services als receptie, kopiëren,etc., liggen gemiddeld
rond 100 euro per netto m 2, uitgaande van de breedte van het pakket
voorzieningen op de UT. Als dit alles wordt meegenomen liggen de
uiteindelijke prijzen dicht bij elkaar. Een goede vergelijking is te maken met
BTC, dat vol in de markt opereert en een al/-in netto prij,s hanteert. BTC
biedt relatief goedkope al/ in huisvesting voor jonge starters voor ca 250
euro ex BTW per m2. Dit dient vergeleken te worden mc~teen gebouw als
de Spiegel dat in een hogere kwaliteitsklasse valt.

05

De bouwfase van dit project is na oplevering van Carré en Nanolab. Het
aatste kenmerkt zich o.a. door trillingsspecificaties. Zullen de
bouwwerkzaamheden van Langezijds interfereren met de eigen UT
onderzoeksactiviteiten? Voor een te ontwikkelen toren wordt bijvoorbeeld
gesproken over hei werkzaamheden.
Inderdaad, er is vastgesteld dat bijzondere randvoo/Waarden zullen
moeten gelden. Dat kan leiden tot boren van fundatiepalen in plaats van
heien, heien en/of zwaar transport op bepaalde tijden (middag, nacht), of
een speciale planning van het proces, waarbij bepaalde activiteiten eerder
worden afgerond.

06.

Is het aantal parkeerlocaties voldoende voor dit gebouw, ook bezoekers in
aanmerking genomen? Voor de UT zelf wordt een beperkte
parkeerfaciliteit ontwikkeld.
Het parkeer beleid wordt in samenwerking met de gemeente en de UT
ontwikkeld, waarbij uit wordt gegaan van standaard nonnen. Die leiden tot
een schatting van 500 plaatsen. Binnen het gebouw is een parkeerfaciliteit
voorzien, die een deel van de benodigde capaciteit beslaat (200 plaatsen).
Aanvullende voorzieningen worden op dit moment samE~nmet de
gemeente onder de loep genomen. Hierbij worden de gebruikelijke
uitgangspunten gehanteerd.

07.

Artists sketches circuleren inmiddels van dit gebouw. Is hier een kopie van
te verkrijgen?
Wij zullen een drietal moodbooks ter inzage leggen. NB: het zijn
impressies, die in de verdere ontwikkeling en ontwerpfase nog enorm
kunnen veranderen. Basisopzet (verhuren in secties, en de realisatie van
een landmark (toren)) en de wens tot een creatieve en uitdagende
uitstraling zijn belangrijke uitgangspunten in het ontwerpproces. Het
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betrekken van de AKI in de uitstraling/identiteit van het gebouw is
onderdeel van het ontwikkelingsproces.

08.

Voor de ontwikkelkosten van het plan wordt k~ 800 uitgetrokken.
Gesproken wordt over mogelijke teruggave, dan wel deelname voor dit
bedrag. Aangezien onduidelijk is wat dit wordt, is het verstandig om dit
bedrag als investering te zien en ook als zodanig af te tloeken.
UT zal een vorm kiezen die zoveel mogelijk aansluit bij de voorziene
scenario's van deelname of teruggave.

09

Welke kosten zijn er voor de UT door de ontwikkeling vé~nLangezijds
en welke kosten zijn er zonder ontwikkeling van dit gebied?
Wij nemen aan dat deze vraag zich richt op ~
kosten die het project
op UT kan veroorzaken. Wij voorzien nog 1 extra investering tot het
moment dat het gebouw kan worden ingebracht in de nieuwe
onderneming die het ook zal exploiteren: het bouwklaar maken van het
casco. Wij zijn van plan alle voorbereidingskosten in te brengen in de
onderneming, waarop een geschat rendement van tegen 8% ontstaat.
Per saldo is dat een financieel positieve balans ten opzichte van
volledig verwijderen van Langezijds.
Omdat het project na oprichting van de onderneming op zichzelf staat
worden geen kosten meer verwacht. In de exploitatie fase zullen de
samenwerkingen (facility sharing, versnelde groei van bedrijven
waaronder UT -deelnemingen, etc.) een belangrijke rol spelen. Daarom
verwachten wij in die fase een aanvullend positief effect op de
exploiteerbaarheid van UT -voorzieningen, en de beschikbaarheid van
nieuwe voorzieningen van bedrijven in Langezijds.

10.

Welke gedachten zijn er voor de inpassing van de nu nog AKI-hal in dit project?
De AKI hal betreft de laatste (vierde) fase in het Langezijds project, en als zodanig
onlosmakelijk verbonden met de totale herontwikkeling j~angezijds. Het huurcontract
van AKI loopt tot 2012, waarna deze fase in uitvoering Kan komen.
Wat AKI zelf betreft is nog veel onzeker. Wellicht kiest AKI voor huisvesting elders in
de stad. Wellicht integreert AKI met een kleiner oppervlak in de Langezijds
herontwikkeling. Het betreft hier keuzen van AKI, die nog niet helder zijn
uitgekristalliseerd.

11

Het huidige Langezijds kenmerkt zich door behoorlijke klimaat regelingsproblemen.
Met name het vele glas in de zuidkant en de bouwwijze zijn hier debet aan. Op welke
wijze wordt er naar gewerkt om dit een toonbeeld van een energiezuinig gebouw te

maken.
Het gebouw wordt constructief op een moderne manier vormgegeven. Dit zal al
enorme verbeteringen geven voor de energie-eigenschappen van het gebouw. Omdat
het project een karakter heeft dat past bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
zijn er extra mogelijkheden om bijzondere elementen te overwegen die het
energieverbruik verder omlaag brengen. Op dit moment wordt gesproken met
financiers die hierin een bijzondere rol kunnen spelen. De mogelijkheden om een
energietechnisch bijzonder gebouw te realiseren hangt .~terk af van de mogelijkheden
zulke partijen aan de ontwikkeling te verbinden.

