
 

 

G e z a m e n l i j k e   V e r g a d e r i n g  

 

Geacht College van Bestuur, 

 

De Gezamenlijke Vergadering (GV) licht middels deze brief  haar besluit van 21 april  2017 toe 
om niet in te stemmen met de financiële consequenties van de bètahuisvesting zoals door u aan 
de GV voorgelegd in uw brief op 11 april jl. (kernmerk: 2017cu0591). 

Om te beginnen wil de GV het College van Bestuur (CvB) bedanken voor uw antwoord op haar 
brief. Het CvB is ingegaan op de problemen die de GV aangedragen heeft. Zo is de zorg omtrent 
de bekostiging van de internetkabel weggenomen met de bevestiging dat de VU hiervoor garant 
staat. De overige financiële zorgen die de GV aangedragen heeft, zijn in uw antwoord echter niet 
weggenomen. 

Ook de nieuwe toezeggingen in uw brief van 11 april jl. hebben de zorgen van de GV niet 
weggenomen. De GV ziet nog steeds een sterke vervlechting van de verschillende aspecten van 
de plannen. De verschillende aspecten en fases zijn financieel afhankelijk van elkaar. Op dit 
moment constateert de GV dat er op verschillende plekken onvoldoende draagvlak is voor de 
verhuisbewegingen over en weer. De GV is hierdoor niet overtuigd van de uitvoerbaarheid van 
alle onderdelen. 

Hoewel u in uw brief aangeeft dat er facultair gezien overwegend positieve adviezen liggen, is 
de GV een andere mening toegedaan. De Facultaire Studentenraad van de Faculteit der 
Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FSR FNWI) heeft definitief negatief 
geadviseerd en de Facultaire Studentenraad van de Faculteit der Aard- en 
Levenswetenschappen (FSR FALW) heeft negatief geadviseerd met een lange lijst complexe 
bezwaren die de leden eerst opgelost willen zien worden voordat zij positief kunnen adviseren. 
In uw brief schrijft u dat door de decaan van de FALW/FEW de mogelijkheden verkend worden 
om de bezwaren van de studenten weg te nemen. Dit geeft de GV onvoldoende vertrouwen dat 
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de verhuisbewegingen vanuit de VU naar Science Park zullen verlopen zoals in de planning op 
basis waarvan de financiële consequenties berekend zijn. 

Daarbij vindt de GV het een opmerkelijke conclusie dat er overwegend positieve adviezen 
zouden liggen. Binnen de UvA ligt er één negatief advies van de FSR FNWI en één positief advies 
van de OR FNWI. De GV vindt het daarom een brug te ver om te stellen dat er overwegend 
positieve adviezen liggen en dus een voldoende breed draagvlak is voor deze verhuizing.  

Een andere zorg van de GV betreft het risico van een groeiende studentenpopulatie. Het CvB 
legt uit in haar brief dat de sterke groei van de FNWI op het moment geen probleem is, ondanks 
de onderwijsruimte die zal worden omgebouwd tot labruimtes.  Door de verhuizing van 
Informatiewetenschappen zou namelijk per saldo geen wezenlijke verschillen in 
onderwijsruimtebehoefte zijn, als dit wordt vergeleken met de situatie waarbij geen 
uitwisseling van onderwijs plaatsvindt tussen beide campussen. Echter is het nog steeds 
onduidelijk of het ASP904 de beoogde groei (die onafhankelijk van de bètasamenwerking 
plaatsvindt) goed kan opvangen, aangezien onderwijsruimtes omgebouwd zullen worden tot 
laboratoria waardoor de flexibiliteit van de huisvesting vermindert. Hier gaat het CvB niet op in, 
en daarmee is de zorg van de GV dus niet weggenomen. Omdat de locatie van de bachelor Aarde 
en Economie nog ter discussie staat is het onduidelijk of er per saldo geen wezenlijke 
verschillen in onderwijsruimtebehoefte zullen ontstaan tussen beide campussen.  

Bovenstaande punten hebben de GV doen besluiten om niet in te stemmen met de financiële 
consequenties van de bètahuisvesting inclusief SRON. De GV vindt het van belang om te 
benadrukken dat zij niet negatief tegenover de komst van SRON staat. In haar reactie op het 
adviesverzoek van de realisatie van de HighTIF en de participatie van de UvA  hierin van 25 
april 2017 licht de GV dit verder toe. 

 

Hoogachtend, 
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