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Geacht College, 
 
Op 28 maart jl. ontving de CMR van u het instemmingsverzoek investeringsbesluit implementatie 
huisvestingsvisie en verduurzaming Fraijlemaborg. Dit instemmingsverzoek is tijdens verschillende 
bijeenkomsten op 5 april, 16 april en 6 mei met u en andere stakeholders besproken. De CMR heeft in 
de CMR-vergadering van 7 mei jl. besloten om in te stemmen met het voorgenomen investeringsbesluit 
implementatie huisvestingsvisie en verduurzaming Fraijlemaborg.   
 
Ondanks de instemming wil de CMR het college nog een aantal belangrijke aandachtspunten en zorgen 
meegeven. 
 

• De CMR vindt het van zeer groot belang dat in de uitwerking van de plannen en de inrichting 
van de Fraijlemaborg, maar ook op de andere campussen voldoende aandacht wordt besteed 
aan het ontwikkelen van de campusbeleving en het creëren van eigenheid voor de gehuisveste 
opleidingen.  

• De CMR adviseert om na fase 1 van de implementatie van de huisvestingsvisie in de 
Fraijlemaborg deze te evalueren door middel van een enquête onder medewerkers en 
studenten. De raad verwacht dat voorafgaand aan deze enquête zowel de CMR als de deelraad 
FBE de mogelijkheid wordt geboden om de vragen van de enquête in te zien en waar nodig aan 
te vullen. Met name rond de implementatie van activiteit gericht werken op de Fraijlemaborg is 
de CMR bezorgd over het draagvlak onder de medewerkers en het leervermogen van de HvA 
om hier tijdig in bij te sturen. 

• De CMR wijst het CvB graag op de toezeggingen die in de bijeenkomst van 6 mei 2019 zijn 
gedaan over de leefbaarheid in de Fraijlemaborg, waarbij de luchtkwaliteit structureel gemeten 
gaat worden, zodat waar nodig kan worden bijgestuurd wanneer deze van onvoldoende niveau 
blijkt te zijn en hier meerdere klachten over komen.  

• De CMR roept op om in overleg met de (toekomstige) gebruikers te kijken naar de benaming 
van zowel de Fraijlemaborg als de economiecampus.  

 
De CMR verneemt graag welke plannen en activiteiten het CvB gaat ontplooien om invulling te geven 
aan de aandachtspunten en zorgen van de raad.  
 
Met vriendelijke groet, namens de CMR,  
  

 
 
Dhr. M. van der Horst 
Voorzitter CMR 2018/2019 


