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Geacht College, 

Op 4 oktober jl. heeft de CMR in haar vergadering gesproken over de bouw van het Conrad huis. De 
conclusie van de binnen de raad gevoerde discussie is dat de CMR u adviseert om het Conradhuis nu 
niet te bouwen. Met dit advies wil de CMR ook aangeven dat er vanuit het oogpunt van de raad meer 
geld naar onderwijs en minder naar overhead/stenen moet. Met name demografische veranderingen 
ziet de raad als reden u te adviseren het Conradhuis nu niet te bouwen. 

Binnen de CMR alsmede de gehele HvA-medezeggenschap heerst veel verdeeldheid over de bouw 
van het Conrad huis. Graag leggen wij u daarom (mede in aanloop naar de wijziging van het 
huisvestingsplan) volgende aandachtspunten voor: 

De CMR vraagt zich af wat de gevolgen zijn van het niet bouwen van het Conrad huis op de 
visie voor de Amstelcampus. De CMR verzoekt u heel duidelijk en vooral transparant de 
gehele HvA achterban hierover te informeren. 
In navolging op bovenstaande ziet de CMR graag dat de gehele HvA-medezeggenschap goed 
aangesloten wordt bij het uitwerken van scenario's in het vervolgtraject. Bij het 
inventariseren van adviezen onder de deelraden is gebleken dat er veel ideeën zijn over 
huisvesting. De raad verzoekt het College dan ook deze gremia mogelijkheden te bieden tot 
het leveren van input. 
Als onderdeel van het scenario "niet bouwen CRH" is gesproken over het effectiever inzetten 
van de huidige beschikbare ruimte. In onze ogen betekent dit effectiever roosteren. De CMR 
ziet graag dat er wordt gekeken naar het draagvlak onder studenten en docenten voor de 
gevolgen die effectiever roosteren ongetwijfeld met zich mee zal brengen. 
Ook zou de CMR graag tijdig de operationele gevolgen van verhuizingen in kaart gebracht 
willen zien, en zouden deze gevolgen tijdig gecommuniceerd moeten worden naar de 
betrokken partijen. De raad ziet ook graag de nieuwe huisvestingscenario's voor de 
opleidingen/faculteiten tegemoet. 
In navolging op bovenstaand punt raadt de CMR u af om gemeenschappelijke ruimtes om te 
bouwen tot leslokalen aangezien dit afbreuk doet aan de campusgedachte. 
In het kader van de splitsing HvA-UvA en daarbij de scenario's jegens de diensten verzoekt de 
CMR het College rekening te houden met de huisvesting van de diensten. Indien deze te ver 
van het primaire proces gehuisvest worden zou dit namelijk kunnen zorgen voor een 
achteruitgang in de dienstverlening. 
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De CMR verzoekt het College zorgvuldig om te gaan met de medewerkers van Bureau 
Nieuwbouw en zou het ten zeerste betreuren indien de door de medewerkers opgebouwde 
expertise verloren zou gaan. 

Tot slot betreurt de CMR het dat de raad pas laat in het gehele proces betrokken is. De initiële 
adviesaanvraag en daaropvolgende informatie kwam erg kort dag. Dit was en is een situatie die de 
raad wil vermijden in volgende dossiers. De CMR verneemt dan ook graag schriftelijk hoe het College 
zelf aankijkt tegen het doorlopen proces in dit dossier. 
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