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Geacht College, 

De Centrale Medezeggenschapsraad heeft op 2 november jongstleden uw aangepaste 
instemmingsverzoek betreffende het strategisch huisvestingsplan ontvangen. Op verschillende 
momenten heeft u met de werkgroep huisvesting van de CMR over het instemmingsverzoek 
gesproken. Tijdens de vergaderingen van 21 november en 19 december 2017 heeft de raad het 
strategisch huisvestingsplan met u besproken. De raad heeft op 19 december besloten om niet in te 
stemmen met het strategisch huisvestingsplan. 

De CMR heeft geconstateerd dat het voorliggende strategisch huisvestingsplan niet voldoet aan de 
door de CMR gestelde uitgangspunten betreffende realisatie, betaalbaarheid, wenselijkheid vanuit 
onderwijskundig oogpunt en flexibiliteit om te kunnen anticiperen op de wisselende instroom van 
studentenaantallen. Zo dienen in het huidige voorstel alle faculteiten gemiddeld 27% aan ruimte in te 
leveren, wat ten koste gaat van het onderwijs dat de opleidingen willen aanbieden. Naar mening van 
de CMR dient huisvesting bij de onderwijskundige visie van de HvA te passen, in plaats van dat de 
onderwijskundige visie ondergeschikt wordt gemaakt aan de huisvestingsvisie. 

De CMR heeft geconstateerd dat er nog te veel onduidelijkheden rond het huisvestingsplan zijn, mede 
omdat er nog nadere inpassingsonderzoeken dienen te worden uitgevoerd. Het eerste 
inpassingsonderzoek dat wel is afgerond laat een grote financiële afwijking ten opzichte van het 
oorspronkelijke plan zien, waarbij de leefbaarheid binnen de het gebouw ook nog eens onvoldoende 
is meegenomen. De CMR herinnert het CvB eraan dat het afgeronde inpassingsonderzoek eerder is 
uitgevoerd door vragen vanuit de medezeggenschap. 

Tevens zijn ten aanzien van de vernieuwingen die genoemd worden als oplossingen voor knelpunten 
geen analyses gemaakt van wat dit voor de verschillende opleidingen van de HvA zou betekenen in de 
dagelijkse praktijk. Uitgangspunt bij dergelijke analyses is dat vroegtijdig wordt getoetst of de 
genoemde oplossingen aansluiten bij de verwachte behoeften van het onderwijs voor de komende vijf 
tot tien jaar (uitgaande van regionale demografische gegevens). Daarbij moeten de voorgestelde 
oplossingen onderwijsvernieuwing stimuleren. 
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De CMR constateert bovendien dat er geen alternatieve mogelijkheden (scenario's) onderzocht zijn 
voor het dichter bij elkaar huisvesten van de opleidingen van de HvA door middel van huurconstructies 
dan wel bouwconstructies waarbij de HvA ruimte verhuurt aan derden. Het huisvestingsplan verdient 
daarbij nadere uitwerking ten aanzien van het scenario voor de faculteiten FT en FDMCI en FG waarbij 
uitdrukkelijk de Amstelcampus gedachte vanuit het instellingsplan zichtbaar wordt gemaakt voor alle 
faculteiten en organisatieonderdelen. 

Tijdens het voortraject van het huidige huisvestingsplan hebben zich in een korte tijd veel wijzigen en 
onzekerheden voorgedaan. Gezien ook dat het huisvestingsplan op meerdere thema's zoals, 
onderwijs, leefbaarheid, financiën en duurzaamheid dusdanig veel afwijkingen bevat, waardoor de 
kans en impact voor deze thema's dusdanig hoog worden ingeschat dat de CMR het als onverantwoord 
beschouwt om het College van Bestuur instemming te verlenen. Het lijkt de CMR verstandig om 
strategische keuzes helderder uit te werken in een aantal mogelijke scenario's met de hiervoor 
genoemde uitgangspunten als leidraad. En daarbij een aantal deelplannen waaronder verduurzaming 
als apart voorstellen ter instemming voor te leggen aan de raad. 

Gezien het voortraject waarin er in korte tijd al veel wijzigingen en onzekerheden aan het licht zijn 
gekomen kan de CMR op basis van de huidige informatie niet instemmen met het strategisch 
huisvestingsplan. Tot slot wil de CMR meegeven dat het opmerkelijk is dat 6 van de 7 raden geen 
positief advies over het voorliggende strategische plan hebben gegeven. 

Ik vertrouw erop u middels deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, namens de Centrale Medezeggenschapsraad, 
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