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Inleiding
Voor u ligt de Voortgangsrapportage Campusontwikkeling over het derde kwartaal 2012. In deze rapportage
wordt verantwoording afgelegd over de campusprojecten, zoals deze in het Huisvestingsplan UvA zijn
opgenomen.
Binnenstadcampus
In het afgelopen kwartaal is overeenstemming bereikt over het structuurontwerp voor het Studiecentrum
annex bibliotheek. Met de overeenstemming hierover kan de ontwikkeling van de Binnenstadcampus
worden gestart. In het afgelopen kwartaal zijn verschillende stappen gezet ter voorbereiding van deze
ontwikkeling. Er is onder andere gewerkt aan het plan van aanpak, de planning en de begroting voor de
realisatie van de Binnenstadcampus. In het vierde kwartaal worden deze onderwerpen geagendeerd in de
Stuurgroep Binnenstadcampus.
Na de overeenstemming over het structuurontwerp voor het Studiecentrum annex bibliotheek wordt tevens
de realisatie van BG2 voortgezet.
Roeterseilandcampus (REC)
In het derde kwartaal is de onderhandeling met de aannemer over mogelijke versnelling van de aanpak van
REC A voortgezet. De mogelijkheden en de verschillende scenario’s hiervoor worden duidelijker en in het
vierde kwartaal zal hier een definitief voorstel in worden gedaan. De realisatie van REC BC gaat gestaag
door. De nieuwe gevel wordt steeds meer zichtbaar.
Ten aanzien van de financiën van REC ABC is de nodige voortgang geboekt. In samenwerking met Finance
& Control is een voorstel uitgewerkt over de wijze waarop het project binnen het eerder afgegeven budget
gerealiseerd kan worden. Besluitvorming hierover zal in het vierde kwartaal plaatsvinden.
In het projectmanagement van REC ABC heeft een personele verandering plaatsgehad; Tom Looman
vervangt Hans Nieuwendijk in de functie van nieuwe projectmanager REC ABC.
Voor de buitenruimte van Roeterseiland is een definitief ontwerp gemaakt dat in het vierde kwartaal aangeboden wordt aan de Stuurgroep. Belangrijk onderdeel hierbij is de verwachte onderhouds- en beheerskosten.
FS is hierbij nauw betrokken. Tevens is een onderzoek gestart naar de kwaliteit van de ondergrond van
Roeterseiland. De ondergrond van het binnenterrein van gebouw DG is aangepakt. De werkzaamheden
bestonden uit het saneren van vervuilde grond, de vervanging van kabels- en leidingen en het verwijderen van
overtollige kabels en leidingen. Voor het Learning Centre (REC H) zijn in samenwerking met de direct
betrokkenen concrete stappen gezet om te komen tot een Voorlopig Ontwerp. Wel dient er nog een aantal
maatregelen genomen te worden om binnen het eerdere afgegeven budget te blijven.
In het derde kwartaal heeft een evaluatie plaatsgevonden van het functioneren van de programmagroep REC.
Geconstateerd is dat er veel vooruitgang is geboekt in de onderlinge samenwerking met de verschillende
organisatieonderdelen. Ook zijn er verbeterpunten benoemd die in de komende periode opgepakt gaan worden.
Science Park Amsterdam
In het derde kwartaal is de nieuwbouw voor het AUC met veel enthousiasme in gebruik genomen. In juli
heeft de verhuizing naar de nieuwbouw plaatsgevonden en direct daarna zijn de eerste summer courses
gehouden in het nieuwe gebouw. In september is vervolgens het reguliere onderwijs gestart en heeft tevens
de officiële opening - tijdens de derde Diës Natalis - plaatsgevonden.
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Voor de gezamenlijke gebiedsontwikkeling Science Park is in het derde kwartaal met de gemeente verder
gewerkt aan de actualisatie van de grondexploitatie en mogelijke optimalisaties. Dit is een zeer intensief
traject. De UvA (en de VU) ondersteunt SRON in de uitwerking van de huisvestingsvraag ter voorbereiding
van besluitvorming door SRON eind dit jaar over de toekomstige huisvesting in het Science Park. Met
Matrix IC en ACE worden afspraken gemaakt over vestiging van een Venture Lab in een leegstaande
verdieping van het WINS gebouw.

Ir. Kees Lammers MCM
Directeur HuisvestingsOntwikkeling
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Binnenstadcampus
Op en rond het Binnengasthuisterrein en de Oudemanhuispoort komt de Binnenstadcampus voor de
Faculteit Geesteswetenschappen (FGw). De bestaande panden in dit monumentale deel van het centrum van
Amsterdam zullen in fases gerestaureerd en gerenoveerd worden. Het Studiecentrum annex bibliotheek voor
de Geesteswetenschappen (voorheen UB-BG) op het Binnengasthuisterrein wordt het hart van de campus.
Ontwikkelingen
Het Dagelijks Bestuur (DB) van stadsdeel Centrum heeft in juli ingestemd met het structuurontwerp voor
het Studiecentrum annex bibliotheek. Op voorwaarde dat het ontwerp gerealiseerd kan worden binnen het
HVP-budget dat voor dit project is gereserveerd, heeft het CvB van de UvA eveneens in juli ingestemd met het
structuurontwerp. Het CvB heeft daarbij aangegeven een voorkeur te hebben voor de zgn. ‘bolle’ variant van
de overkapping. De wijze waarop de kelder gerealiseerd wordt zal verder worden onderzocht.
In het derde kwartaal is gewerkt aan een Plan van Aanpak (PvA) voor de ontwikkeling van de Binnenstadcampus. Het concept PvA is besproken in de eerste bijeenkomst van de programmagroep Binnenstad waarin
vertegenwoordigers van de FGw, UB, F&C, FS, IC en HO zitten. Het conceptplan wordt in oktober voorgelegd aan de stuurgroep Binnenstadcampus.
Met de KNAW zijn gesprekken gevoerd over hun wens om in de binnenstad van Amsterdam meerdere
van hun onderzoeksinstituten te huisvesten. Nadat de projectorganisatie binnen de KNAW is benoemd en
ingevuld, worden nadere contacten en afspraken gemaakt met de UvA.
Begin september is de vernieuwde website van de UvA live gegaan. De teksten voor de Binnenstadcampus zijn
geactualiseerd en aangepast aan de recente ontwikkelingen rondom het structuurontwerp.
Het stadsdeel Centrum werkt aan de herziening van het vigerende bestemmingsplan voor het postcodegebied
1012. Van de panden die de UvA in dit gebied in eigendom heeft, staat de toekomstige functie nog niet vast.
De mogelijkheid wordt opengehouden dat deze panden op (middel)lange termijn worden verkocht. Voor een
deel van deze panden is de verkoopopbrengst ingecalculeerd voor de uitvoering van het Huisvestingsplan.
F&C Vastgoed heeft, namens UvA, overleg met de gemeente gevoerd dat geresulteerd heeft in een anterieure
overeenkomst, waarin de medewerking van de gemeente aan bestemmingswijziging van de gronden behorend
bij het Spinhuis, het Bungehuis en het P.C. Hoofthuis van ‘Maatschappelijk’ naar ‘Gemengde doeleinden 2’ in
het nieuwe bestemmingsplan 1012 wordt gewaarborgd.
Financiën
In het derde kwartaal zijn uitsluitend (juridische) proces- en onderzoekskosten gemaakt in het kader van de
regeling, het structuurontwerp en de communicatie met maatschappelijke organisaties, bewoners en intern
programmamanagement. Deze kosten passen in het budget dat in het Huisvestingsplan is voorzien.
Mede op basis van het conceptplan is een start gemaakt met het opzetten/actualiseren van de begroting voor
de Binnenstadcampus. De begroting heeft betrekking op het resterende deel van 2012 en op 2013. Het streven
is in het vierde kwartaal de begroting te finaliseren.
Om subsidiemogelijkheden te onderzoeken hebben in september verkennende gesprekken plaatsgevonden
met de provincie Noord-Holland en een onafhankelijk subsidieadviseur. Op basis van deze gesprekken is
geconcludeerd dat er – op dit moment - zeer beperkte subsidiemogelijkheden zijn voor het restaureren van
deze rijksmonumenten.
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Planning
In het derde kwartaal is een eerste verkenning gedaan naar de uitgangspunten en randvoorwaarden voor een
overall planning. Meerdere varianten zijn in gang gezet. In het vierde kwartaal zal hier meer duidelijkheid over
komen.
Het streven is om in het vierde kwartaal de selectieleidraad voor de bouwprojectmanager voor de Binnenstadcampus en de selectieleidraad voor architect en overige adviseurs voor het Studiecentrum annex bibliotheek te
publiceren.
project

planning

• Studiecentrum annex bibliotheek  (renovatie
en nieuwbouw)
• BG2 (renovatie)
• BG3 (mogelijk alleen functionele aanpassingen FS
• BG5 (renovatie)
• OMHP (renovatie en nieuwbouw
collegezalen)
• Herinrichting openbare ruimte (UvA en stadsdeel Centrum)
• Centrale Energievoorziening (soort nog onbepaald)

De uitvoering van het project BG2 start op zijn
vroegst eind 2013.
De realisatie van de gehele Binnenstadcampus is op
zijn vroegst eind 2018.

Studiecentrum annex bibliotheek Geesteswetenschappen
Het nieuwe Studiecentrum annex bibliotheek voor de Geesteswetenschappen (voorheen UB-BG) zal het
hart worden van de Binnenstadcampus. Het studiecentrum bestaat uit een groot aantal studieplekken,
onderwijsruimtes, ontmoetingsplekken en kantoren voor publieksdiensten UB.
Juridische afstemming met stadsdeel Centrum
Om het structuurontwerp zo goed mogelijk binnen het bestemmingsplan 1012 te laten passen is er door
onze advocaat een notitie geschreven met verschillende alternatieve scenario’s waarmee tevens de kans op
vertraging geminimaliseerd wordt. De UvA heeft één van de vier beschreven scenario’s, de coördinatieregeling, als voorkeursprocedure benoemd. Deze notitie is besproken met DB van stadsdeel Centrum en
wordt begin oktober behandeld in de commissie Bouwen en Wonen.
Risico’s
risico

beheersmaatregel

Investerings- en exploitatiekosten Studiecentrum
overstijgen het vastgestelde budget van het CvB.

Onderzoeken scenario’s voor de realisatie.

Het nieuwe bestemmingsplan voorziet niet in
het nieuwe structuurontwerp van de UvA. (afwijking van het bebouwingspercentage +6%).

Een juridische oplossing met de gemeente bewerkstelligen.

Verstoring van de relatie met omwonenden m.b.t.
leefbaarheid en veiligheid.

UvA stelt een omgevingsmanager aan.
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Renovatie BG2, Turfdraagsterpad 15-17
Het gebouw BG2 wordt gerenoveerd voor het departement Kunst, Religie- en Cultuurwetenschappen van
FGw.
Ontwikkelingen
Na het bereiken van overeenstemming over het structuurontwerp heeft de stuurgroep Binnenstad aangegeven
dat een begin gemaakt kan worden met de voorbereiding voor de aanvraag van een omgevingsvergunning
voor BG2. De besprekingen met de projectmanager over het vervolgtraject zijn gestart zodat in het vierde
kwartaal gewerkt kan worden aan de voorbereiding van de aanvraag.
Planning
De planning van BG2 vormt een onderdeel van de totaalplanning die in het kader van het PvA voor de
Binnenstadcampus wordt opgesteld. Voor de planning vanaf herstart tot het verkrijgen van de omgevingsvergunning wordt circa 12 maanden gerekend. Daarna zullen de bouwvoorbereiding en de uitvoering van
het project circa 18 maanden in beslag nemen. Dit is inclusief de tijd voor het herstel van de fundering.
Financiën
In het derde kwartaal van 2012 zijn geen nieuwe uitgaven gedaan.
Risico’s
risico

beheersmaatregel

Planwijzigingen als gevolg van langdurige onderbreking van het project met extra ontwerptijd en
kosten tot gevolg.

Bij herstart met betrokkenen de projectkaders
herbevestigen.
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Roeterseilandcampus
De Roeterseilandcampus (REC) in de oostelijke binnenstad van Amsterdam vormt het gammacluster voor
de Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG), de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FdR) en
de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB).

Programma REC
Binnen het programma Roeterseilandcampus zijn meerdere werkgroepen actief die op verschillende terreinen
visies, beleid, uitgangspunten en/of programma’s van eisen leveren die de verdere basis vormen voor de realisatie van de Roeterseilandcampus.
Activiteiten REC
In het derde kwartaal van 2012 zijn onder meer de volgende werkzaamheden en activiteiten uitgevoerd.
1. In september is gestart met een haalbaarheidsonderzoek naar aanpassingen aan REC E en G in relatie
tot de inpassingsvraagstukken vanuit de toekomstige gebruikers van de campus.
2. Parallel aan het haalbaarheidsonderzoek is de FEB, onder begeleiding van HO en FS gestart met een
pilot voor de werkomgeving van het faculteitsbureau.
3. Met de FMG en de FdR is het traject van co-creatie verder vormgegeven. Met de FMG is een aantal
keuzes gemaakt rond de kleurstelling van het casco. Bij FdR lag de nadruk bij de indelingskeuzes van de
derde en vierde verdieping. Gezien de bouw volop voortgaat, ligt er momenteel grote druk op de faculteiten om tot besluiten over het interieur te komen. Dit speelt in deze periode voornamelijk voor de FMG.
4. Op 6 september heeft de Programmagroep geëvalueerd over haar werkzaamheden en functioneren in
het afgelopen jaar. Geconstateerd is dat er grote stappen voorwaarts zijn gemaakt in de samenwerking.
De aandacht gaat nu uit naar het bestendigen van deze samenwerking en de voortgang van de ontwikkeling van het programma REC.
Werkgroep Inpassingsplan
Gebaseerd op de in het Huisvestingsplan geformuleerde uitgangspunten, heeft de werkgroep inzichtelijk
gemaakt welke inpassingsvraagstukken nog opgelost dienen te worden. De werkgroep heeft geconcludeerd
dat de openstaande punten in REC E en G ingepast kunnen worden. De werkgroep heeft voorgesteld dit
nader uit te werken in een haalbaarheidsonderzoek dat in september van start is gegaan. Het onderzoek is naar
verwachting eind dit jaar afgerond. Ten aanzien van de exacte omvang van de openliggende vragen in relatie
tot het Huisvestingsplan is afstemming tussen de faculteiten en de afdeling vastgoed (F&C) noodzakelijk.
Werkgroep Shared Services Balies
Op basis van het eerder opgestelde visiedocument is op verzoek van de Stuurgroep verder invulling gegeven
aan de op te stellen Business Case. Deze case wordt uitgewerkt door een subwerkgroep waarin de faculteiten,
de studenten services en de UB zijn vertegenwoordigd. De Business Case wordt eind 2012 opgeleverd. Als
werknaam is gekozen voor Service- en Informatiepunt. De werkgroep realiseert zich dat dit een complex proces
is dat zich uitstrekt over drie faculteiten en een aantal diensten, waarbij er mogelijk verschillende belangen en
uitgangspunten zijn.

voortgangsrapportage campusontwikkeling | 3e kwartaal 2012

7

Werkgroep Exploitatie
In het derde kwartaal heeft adviseur AT Osborne, samen met de voorzitter van de werkgroep, gesprekken gevoerd met alle relevante betrokkenen voor een exploitatiemodel. Volgens eerdere planning zou de
scan eind derde kwartaal gereed zijn, echter door een vertraagde voortgang van de werkzaamheden, is
dit niet gebeurd. Het model wordt in het vierde kwartaal verder toegelicht aan de programmagroep.
Werkgroep Inrichting
In september heeft de Programmagroep de resultaten van de werkgroep, het handboek voor de losse
inrichting en het voorstel voor de aanbestedingsstrategie, positief geadviseerd. Na vaststelling in de
stuurgroep in het vierde kwartaal zal de werkgroep starten met de verdere uitwerking. Ook zal het
aanbestedingstraject voorbereid worden.
Werkgroep Positionering
Drie externe bureaus, gespecialiseerd in positioneringsvraagstukken zijn door de werkgroep gevraagd
een voorstel te maken voor een verdieping van het positioneringsdocument. De voorstellen zijn beoordeeld en in het vierde kwartaal zal het geselecteerde bureau starten met de verdiepingswerkzaamheden.
Werkgroep Capaciteit Onderwijszalen
De werkgroep is in juli aan de slag gegaan met het inventariseren van oplossingsrichtingen voor de
gesignaleerde knelpunten. De (kwalitatieve) bezetting van de werkgroep en daaraan gerelateerd de
voortgang zijn momenteel onvoldoende. Hiervoor is in de programmagroep aandacht gevraagd.
Werkgroep Publiek Domein
De visie Publiek Domein is in september vastgesteld door de Stuurgroep. In het vierde kwartaal wordt
door de werkgroep gestart met de verdere uitwerking naar deelgebieden. Hierbij wordt onder meer aandacht besteed aan de herkenbaarheid van faculteiten binnen het groter geheel. De werkgroep is hierbij
afhankelijk van de ontwikkeling van onder meer het beveilings- en toegangsbeleid en het ontwerp voor
de ‘wayfinding’ en ‘signage’ van Hat-trick.

REC ABC
REC ABC zal studentruimtes (studieplekken, werkgroepruimtes en collegezalen) voor de studenten van het
REC en werkplekken voor medewerkers van FMG en FdR bieden. De renovatie van het gebouwencomplex
REC ABC vindt in twee fasen plaats. Fase één is de renovatie van REC BC, fase twee is de renovatie van REC A.
Ontwikkelingen
In het afgelopen kwartaal heeft overleg plaatsgevonden met de aannemer van REC BC om de renovatie van
REC A eerder te starten en daarmee de doorlooptijd van de totale renovatie van REC ABC te verkorten. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat bij de ingebruikname van gebouw BC de nieuwe gebruikers geen (geluids)
overlast hebben van de renovatie van REC A en dat alle benodigde voorzieningen aanwezig zijn. In het vierde
kwartaal wordt een voorstel gemaakt dat ter besluitvorming aan de Stuurgroep wordt voorgelegd.
Besloten is een verandering in het projectmanagement vanuit HO voor REC ABC aan te brengen. Hans
Nieuwendijk is vervangen door Tom Looman als projectmanager. Tom Looman heeft ervaring als projectmanager voor het FNWI-gebouw op het Sciencepark en is momenteel ook projectmanager voor een tweetal
gebouwen op de Amstelcampus van de Hogeschool van Amsterdam.
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De vervangende onderwijszalen voor REC A zijn door FS gerealiseerd in de James Wattstraat. De verwachting
is dat de ruimte op 1 november in gebruik wordt genomen.
In REC BC is in de laagbouw gestart met het metselwerk van de buitengevel. De aluminium gevels zijn
grotendeels aangebracht. Op de hogere verdiepingen zijn de primaire installaties aan het plafond gemonteerd
en scheidingswanden geplaatst, waardoor een duidelijk beeld van de nieuwe indeling ontstaat.
Voor de nieuwe betonconstructie van REC C is de kokervormige draagbalk en ook vloer van de vijfde
verdieping gestort.
De UvA heeft, als houder van de bouwvergunning, een ‘Last onder dwangsom’ gekregen voor tekortkomingen
van de aannemer BAM. UvA zal BAM aansprakelijk stellen voor alle gevolgen van haar handelswijze. De
tekortkoming betreft het ontbreken van een goedkeuring door Bouw- en Woningtoezicht (BoWoTo) voor de
toegepaste brandwerende verf op de staalconstructie.
Een aantal bewoners van de Valckeniersstraat heeft geklaagd over trillingen en geluidsoverlast van het vrachtverkeer. In samenwerking met de afdeling Handhaving van de gemeente Amsterdam, zijn afspraken gemaakt
over de plaatsing van trillingsmeters. Er zijn metingen gedaan op basis waarvan een advies is opgesteld. Hieruit blijkt dat de overlast binnen de gemeentelijke normen blijft. Het rapport is aan de omwonenden en aan de
gemeente Amsterdam gepresenteerd. Partijen waren naar gelang hun belang verdeeld tevreden.
Op verzoek van de faculteiten zal FS het bestaande cateringconcept bespreken met betrokken om te bezien of
deze nog actueel is.
Over de bewegwijzering in REC ABC zijn door Hat-trick presentaties gegeven aan de diverse doelgroepen.
De volgende stap hierin is de keuzebepaling uit de diverse voorstellen/uitvoeringen. Hierbij is van belang het
onderscheid tussen projectgebonden grafische applicaties en de meer faculteit gebonden toevoegingen vast te
stellen. De stuurgroep REC heeft aangegeven de opdracht aan Hat-trick t.a.v. de bewegwijzering uit te
breiden voor de gehele campus.
Ontwikkelingen projecten
Nooduitgang via Sarphatistraat: De omgevingsvergunning voor de nooduitgang van REC ABC aan de
Sarphatistraat moet nog formeel aangevraagd worden bij de gemeente Amsterdam. Er is nog geen overeenstemming met de Vereniging van Eigenaren (VVE) bereikt.
Centrale Energievoorziening Roeterseiland (CEV): De CEV wordt gerealiseerd als onderdeel van het
bouwproject REC ABC. In het afgelopen kwartaal heeft de aannemer het ontwerp verder uitgewerkt. Bij
nadere uitwerking van het ontwerp en verdere coördinatie van de gebouwinstallaties, is gebleken dat op enkele
plekken onvoldoende vrije ruimte is. Als gevolg hiervan moeten aanpassingen aan zowel het gebouw als aan
de installaties worden doorgevoerd. Deze hogere kosten worden op korte termijn in kaart gebracht en worden
meegenomen in het outsourcingtraject. Dit traject van de outsourcing wordt begeleid door het Centrum voor
Energievraagstukken (onderdeel van FdR) en TNO. Ten behoeve van de outsourcing wordt een prospectus
opgesteld, waarin naast de installaties en de structuur van het netwerk, tevens de energiebehoefte en –voorziening
wordt toegelicht.
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Planning
Om de eerder ontstane vertraging in de bouw (van REC BC) terug te dringen is, met goedkeuring van de
gemeente, beperkt doorgewerkt tijdens de bouwvakantie. In deze periode zijn werkzaamheden uitgevoerd
die maatgevend zijn voor de voortgang. Desondanks blijft er een achterstand op de planning. De aannemer
geeft aan deze achterstand in de komende 12 maanden tot de oplevering nog te kunnen inlopen. Besprekingen
daarover vinden momenteel plaats.
Op 23 juli 2012 is door de gemeente een gedeeltelijke bouwstop opgelegd aan de aannemer voor de montage
van de staalconstructie in de laagbouw. Herstelwerkzaamheden vinden al plaats. De aannemer heeft nog niet
gemeld of deze maatregel invloed heeft op de opleverdatum van bouwdeel BC.
planning

activiteit

4e kwartaal 2012

Bouw betonconstructie over de Nieuwe Achtergracht.

4e kwartaal 2013

Oplevering CEV gelijktijdig met REC BC.

4e kwartaal 2013

Oplevering REC BC door aannemer.

1e kwartaal 2014

Start renovatie REC A volgens huidige contractplanning.
Onderzocht wordt de mogelijkheid op een vroegere
start van REC A.

3e kwartaal 2014

Ingebruikname REC BC.

3e kwartaal 2016

Ingebruikname REC A volgens huidige contractplanning aannemer. Onderzocht wordt de mogelijkheid op een vroegere start van REC A.

Financiën
In de financiën van REC ABC is een aantal zaken opgenomen die vooraf niet in deze omvang waren voorzien
(o.a. tijdelijke maatregelen en de verhuizing naar Diamantbeurs en de btw-verhoging van 19 naar 21% per 1
oktober 2012). In nauwe afstemming met Finance & Contole wordt uitgezocht hoe deze zijn op te vangen,
waarbij het uitgangspunt de realisatie van REC ABC binnen het eerder afgegeven budget is. In dit kader zijn
de afgelopen tijd maatregelen genomen waaronder het starten van een intensief traject met de aannemer om de
geclaimde meerwerken af te ronden. Ook zijn er hernieuwde afspraken gemaakt met de directievoering/
projectmanager over het wijzigen van de eigen projectorganisatie.
Het onderzoek naar de mogelijkheden voor de versnelde realisatie van REC A en de financiële consequenties
zijn in het derde kwartaal verder uitgewerkt. Dit zal in het vierde kwartaal worden afgerond.
Risico’s
risico

beheersmaatregel

Het besluitvormingstraject (intern UvA) duurt te
lang.

Intensief overleg met de faculteiten om afstemming
tussen bouwplanning en besluitvormingstraject te
verkrijgen. Opstellen integrale programma-projectplanning, heldere deadlines stellen en gevolgen (voor
tijd, financiën en kwaliteit) inzichtelijk maken.

Geen tijdig besluit over inpassing faculteiten.

Sturen op afstemming tussen afdeling Vastgoed en de
faculteiten over toe te wijzen vierkante meters.
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risico

beheersmaatregel

Goedkeuring door het stadsdeel later dan nodig
inzake voortgang op de bouwplaats. Aanvullende
maatregelen/wijzigingen van bouwtoezicht die
kunnen leiden tot vertraging en meerwerk.

Een procesafspraak gemaakt en een status- en voortgangsformulier ontwikkeld ten behoeve van de
constructietekeningen. De gemeente heeft een verhoogde inzet en herziene werkverdeling bij de betreffende afdeling toegezegd.

Het niet tijdig tot overeenstemming komen met de
VvE over de nooduitgang aan de Sarphatistraat.

Extra aandacht en begeleiding op dit aspect.

Ingebruikname van REC BC zomer 2014 mag
niet worden verstoord door bouwhinder en vereist
goede (tijdelijke) ontsluiting en voorzieningen.

Gestuurd wordt op vervroegde uitvoering van fase
twee (REC A) en het uitvoeren van noodzakelijke
maatregelen om een ingebruikname van REC BC op
een verantwoorde wijze te bewerkstelligen.

REC D LAB (Onderzoeks- en Laboratoriumgebouw FMG)
LAB (REC D) is verbouwd tot het Onderzoeks- en Laboratoriumgebouw voor de FMG en is sinds 23 januari
2012 in gebruik. Op 14 juni vond het officiële openingsfeest plaats.
Ontwikkelingen
In de afgelopen maanden zijn de openstaande restpunten opgelost. Het bevestigen van een extra brandmeldpaneel in de receptie van gebouw G is het laatste restpunt en staat gepland voor oktober. De formele
overdracht naar de vastgoedeigenaar Finance & Control zal hierna worden ingepland.
Voorts is geconstateerd dat de databekabeling boven het plafond niet juist is aangebracht waardoor
problemen op het netwerk kunnen ontstaan. Dit is door adviseur en installateur besproken en er wordt
aan een herstelplan gewerkt dat in de komende periode nader wordt beoordeeld door FS, IC, de FMG
en HO.
Planning
planning

activiteit

November 2012

Overdracht van HO naar eigenaar afdeling Vastgoed.

Asbestdossier
De kwestie rond de afwikkeling van de extra kosten voor asbestsanering is nog onder handen werk voor
(juridisch) adviseurs. In dat kader wordt met de verschillende partijen overleg gevoerd om te bepalen of
een schikking mogelijk is c.q. de kwestie verder in rechte betrokken moet worden. De UvA laat zich in
deze bijstaan door advocatenkantoor Van Doorne en Facility Services door schade-expert Cunningham
Lindsey.
Financiën
De laatste meerwerken worden afgehandeld en zijn als reservering in het financieel overzicht opgenomen.
Het financieel eindoverzicht wordt momenteel opgesteld. Exclusief de aanvullende asbestsanering, de
schade en de schadeclaims, is het project REC D binnen budget gerealiseerd.
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Risico’s
risico

beheersmaatregel

Kwaliteit datanetwerk als gevolg van te volle
kabelgoten.

Herstelplan laten opstellen en uitvoeren door de
installateur en adviseur.

Het niet (geheel) kunnen verhalen van de financiële
schade als gevolg van de extra asbestsanering.

De UvA heeft partijen aansprakelijk gesteld.

REC H – Learning Centre
Met circa 1100 studiewerkplekken krijgt REC H de grootste concentratie aan studieplekken binnen de
Roeterseilandcampus. Het gebouw krijgt een interne renovatie waar de thema’s openheid, flexibiliteit en duurzaamheid centraal staan. Naast een divers aanbod aan studiewerkplekken zijn ondersteunende voorzieningen
aanwezig zoals werkgroepruimtes, cateringvoorziening en een UB-servicebalie.
Ontwikkelingen
Het ontwerpteam -met UB, FS en de gebruikers (faculteiten en studenten)- heeft vanaf eind tweede kwartaal
en in het derde kwartaal gewerkt aan het Voorlopig Ontwerp. In dit ontwerpvoorstel wordt het complete
PvE gerealiseerd. Ook heeft het ontwerpteam een aantal opties voorgesteld die extra’s bieden maar ook
meerkosten geven die niet passen binnen het investeringsbudget. Deze opties betreffen onder meer extra
duurzaamheidsmaatregelen met terugverdientijden (zoals LED-toepassing en warmteterugwinning in
bestaande installatie) en aanpassingen aan de gevels om extra transparantie te verkrijgen. De opties zullen
in het vierde kwartaal aan de Stuurgroep worden voorgelegd. De meer-investeringen die leiden tot lagere
exploitatielasten worden daarbij voorzien van de betreffende business case.
Planning
De onderstaande planning is indicatief. Na goedkeuring van het Definitief Ontwerp door de Stuurgroep
wordt de planning vastgesteld.
planning

activiteit

4e kwartaal 2012

Goedkeuring Voorlopig Ontwerp

1e kwartaal 2013

Goedkeuring Voorlopig Ontwerp

3e kwartaal 2013

Uitvoeringsbesluit Stuurgroep

4e kwartaal 2013

Start verbouwing

2e kwartaal 2014

Ingebruikname
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Financiën
Het ontwerp wordt geraamd binnen het vastgestelde bouwkostenbedrag.
De te verwachten bijkomende kosten (zoals advieskosten, leges en btw) blijken niet aan te sluiten op de eerdere
raming. Dit is deels te verklaren door onvoorziene kosten zoals de btw-verhoging. Ten opzichte van het
investeringsbudget worden de kosten op dit moment om en nabij 8 % boven het investeringsbudget geraamd.
In het vierde kwartaal worden voorstellen gedaan om dit verschil op te vangen om zo binnen budget te blijven.
Risico’s
risico

beheersmaatregel

Project kan geen doorgang vinden omdat
investeringskosten hoger zijn dan budget.

In de VO-fase is een kostendeskundige toegevoegd
aan het ontwerpteam om ervoor te zorgen dat de
bouwkosten binnen budget blijven. Onderzocht
wordt of er bezuinigingsmogelijkheden zijn om de
hogere investeringskosten te voorkomen.

Het vastgestelde PvE wordt op onderdelen ter
discussie gesteld.

De Programma- en Stuurgroep wordt gevraagd nogmaals vast te stellen of deze onderdelen gerealiseerd
moeten worden.

Het niet verkrijgen van een bouwvergunning
doordat de brandweer geen goedkeuring geeft aan
het verhogen van de bezettingsgraad (conform
PvE), gebaseerd op het gebruik van uitsluitend de
bestaande trappen.

UvA vraagt op basis van het VO vooroverleg aan
met de brandweer: de berekeningen van de brandveiligheidsadviseur tonen aan dat de bezettingsgraad
verhoogd kan worden zonder extra vluchttrappen.

Tijdens de realisatie van REC H zijn op het REC
onvoldoende studieplekken en cateringvoorzieningen aanwezig.

Op alternatieve locaties studieplekken en voorzieningen beschikbaar stellen.

REC I CREA
De voormalige Diamantslijperij is gerenoveerd en uitgebreid voor Stichting CREA en het Studentencentrum
(STUC). Het gebouw is sinds 23 januari in gebruik en de officiële opening vond plaats op 15 maart.
Ontwikkelingen
Vanwege het faillissement van de bouwkundig aannemer, heeft FS de vaste contractpartij Onderhoud
van REC gevraagd om klachten en garantiepunten af te handelen. De UvA is met de curator in overleg
om de kosten van deze onderhoudspartij, alsook de kosten van overige schades, te vergoeden middels het
(gedeeltelijk) trekken van de uitstaande bankgarantie. Naar verwachting wordt dit overleg in oktober
afgerond.
Financiën
De renovatie van REC I is gerealiseerd binnen het vastgestelde budget.
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Risico’s
risico

beheersmaatregel

Schade / verlies vanwege faillissement aannemer.

Onderhandelen met de curator over het vergoeden
van de schades uit de bankgarantie.

Openbare ruimte Roeterseilandcampus
De openbare ruimte van de Roeterseilandcampus wordt opnieuw ingericht. Het gebied, omsloten door de
Roetersstraat, de Nieuwe Prinsengracht en de Valckenierstraat, is eigen terrein en valt onder verantwoordelijkheid van de UvA. De aangrenzende ruimtes vallen onder verantwoordelijkheid van de gemeente Amsterdam.
Ontwikkelingen
In het afgelopen kwartaal is verder gewerkt aan het Definitief Ontwerp en tevens is een uitgebreid onderzoek
naar de kwaliteit van de ondergrond van start gegaan.
Ontwerp maaiveld
Bij het opstellen van de uitgewerkte raming bleek dat het Definitief Ontwerp (DO) niet aansloot bij het
beschikbare budget. Daarom is besloten een optimalisatie uit te voeren alvorens het ontwerp ter goedkeuring voor te leggen aan de Stuurgroep.
Naast het uitwerken van de optimalisatie, heeft UvA in juli met vertegenwoordigers van de buurt
gesproken over het gebied dat direct achter de woningen aan de Valckeniersstraat gelegen is. De wensen
van buurtbewoners met betrekking tot deze locatie zijn geïnventariseerd. Het uitgewerkte deelontwerp
en het gehele DO worden in het vierde kwartaal aan buurtbewoners gepresenteerd.
Het ontwerp is het afgelopen kwartaal ook aan vertegenwoordigers van de faculteiten, studenten, FS en
IC gepresenteerd. De punten die zijn ingebracht, zijn merendeels verwerkt en teruggekoppeld.
Onderzoek kwaliteit van de ondergrond
In de afgelopen periode is gestart met de voorbereidingen voor een uitgebreid onderzoek naar de kwaliteit van de ondergrondse infrastructuur (kabels en leidingen) op het Roeterseiland en de kwaliteit van
de bodem. Doel is het in kaart brengen van de sanerings- en herstelactiviteiten die voorafgaand aan de
inrichting van het maaiveld moeten worden uitgevoerd.
Afgelopen zomer is de ondergrond van het binnenterrein van gebouw DG gesaneerd in nauwe samenwerking tussen FS en HO. De werkzaamheden bestonden uit het saneren van vervuilde grond, vervanging
van kabels- en leidingen en het verwijderen van overtollige kabels en leidingen.
De werkzaamheden zijn binnen budget en volgens planning uitgevoerd. Geconstateerd is dat de ondergrondse infrastructuur in een matige tot slechte staat verkeert. Een uitgebreid onderzoek voor de rest
van het Roeterseiland is des te belangrijker.
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Planning
De planning voor de inrichting van openbare ruimte is gekoppeld aan de bouwplanning van de gebouwen
en het onderzoek naar de ondergrondse infrastructuur. Naar verwachting is het onderzoek naar de
ondergrondse infrastructuur in januari 2013 gereed.
planning

activiteit

4e kwartaal 2012

Definitief Ontwerp gereed.

1e kwartaal 2013

Onderzoek kwaliteit ondergrond en uitvoeringsplanning inrichting maaiveld gereed.

2015

Realisatie gereed (wordt gefaseerd uitgevoerd).

Financiën
Momenteel worden de laatste onderdelen uit het Definitief Ontwerp geraamd. De verwachting is dat de
herinrichting van de Roeterseilandcampus binnen budget te realiseren is.
Daarnaast is er de wens om het ontwerp door te zetten in de directe omgeving van de Roeterseilandcampus (bijvoorbeeld bij het Roeterspark of in de Valckeniersstraat). Deze gebieden zijn in eigendom
van de gemeente. De uitvoeringskosten worden geraamd en met de gemeente besproken.
Risico’s
risico

beheersmaatregel

Onvoldoende aansluiting van de herinrichting van
het REC op de openbare ruimte van de gemeente.

Aanpassing aan het ontwerp voor een betere aansluiting op het Amsterdamse grachtenprofiel.

Besluitvorming blijft uit omdat de exploitatie-/
beheerkosten niet bekend zijn en/of te hoog worden
geacht.

FS maakt een goed onderbouwde exploitatieberekening.

Kwaliteit van de ondergrond (vervuiling) en
staat ondergrondse infrastructuur.

UvA laat nader onderzoek verrichten naar de ondergrondse infrastructuur.

Omgevingsmanagement en Communicatie Roeterseilandcampus
Met de inzet van omgevingsmanagement en communicatie wordt beoogd alle partijen te betrekken bij de
campusontwikkeling. Door de doelgroepen regelmatig te informeren en te laten participeren in het proces,
wordt een relatie opgebouwd die in het belang is van omwonenden, studenten, medewerkers, de gemeente en
de UvA zelf.
Informatiepunt
In juli is het Informatiepunt Roeterseilandcampus in de hal van REC E geopend. De omgevingsmanager houdt hier wekelijks een inloopspreekuur (woensdagmiddag 15.00 – 17.00 uur). Daarnaast is
het doel dit Informatiepunt te gebruiken voor presentaties over gerelateerde onderwerpen. De middelen
die zijn ontwikkeld (posters, luchtfoto’s, tijdlijn), worden tevens gebruikt op de locaties van de FMG en
de FdR. Op deze wijze wordt een bijdrage geleverd aan de positionering van de Roeterseilandcampus,
als de toekomstige werk- en studeerplek.
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Buurtberichten
De volgende buurtberichten zijn verstuurd:
• 24 juli: bericht over de werkzaamheden tijdens de bouwvak.
• 17 september: bericht Balkan Snapshot Festival. Een samenwerking tussen Kriterion, CREA en het
Balkan Buro waarbij workshops met beeldprojecties op gebouwen van de Roeterseilandcampus
werden verzorgd. Naast het buurtbericht heeft HO tevens een bijdrage geleverd aan de algemene P.R.
• 28 september: bericht sloop fase 1 restant betoncasco Nieuwe Achtergracht.
Gemeente
De contacten met de gemeente zijn verder uitgebreid door een kennismaking met de nieuwe gebiedsbeheerders
en rayonmedewerkers van de gemeente. Deze personen zijn deels ook bij overleggen aangehaakt.
Medio september is er voor de commissie Bouwen en Wonen een rondleiding over de bouwplaats georganiseerd. In de bijeenkomst voorafgaand hieraan werd toelichting gegeven op de communicatie naar de
buurt en de rol van de omgevingsmanager. Deelnemers waren erg positief over deze middag.
Tegemoetkomingsregeling Omwonenden REC ABC
Het AC van de UvA heeft eind september een mailing verstuurd naar omwonenden die in aanmerking
komen voor de ‘Tegemoetkomingsregeling 2e helft 2012’. In het vierde kwartaal wordt een voorstel naar
het CvB gestuurd of en hoe de regeling voortgaat in 2013.
Informatiebijeenkomsten
In het derde kwartaal zijn de volgende informatiebijeenkomsten georganiseerd:
• Juli: deelname aan het Plantage Weesperbuurtfeest in het Wertheim park. Met een informatiestand
met beelden van de toekomstige Roeterseilandcampus en overige middelen, werden bezoekers van de
stand ingelicht over de plannen.
• Juli: werksessie (tweede bijeenkomst) over de inrichting van de openbare ruimte landschap Roeterseilandcampus voor een selecte groep omwonenden. De wensen die hier uitgesproken werden, worden
meegenomen door de architect in de aanscherpingen op het Voorlopig Ontwerp.
• Medio september: bijeenkomst analyse van de geplaatste trillingmeters in de Valckeniersstraat voor
omwonenden. Hierbij waren tevens de aannemer, vertegenwoordigers van de gemeente en de
akoestisch adviseur aanwezig. Uit deze analyse is gebleken dat de trillingen die als gevolg van het
bouwverkeer ontstaan, binnen de daarvoor geldende normering blijven. Dit geldt ook voor de
geluidsbelasting. Vooralsnog blijft de verkeersregelaar in de bocht van de Valckenierstraat staan.
Plantagetafel
Voor omwonenden in de Plantage en Amstelbuurt organiseert de gemeente de zogeheten ‘Plantagetafel’
voor bewoners van het gebied. De eerstvolgende Plantagetafel heeft als thema ‘de ingroei van de campus
in de stad’. Ter voorbereiding hierop heeft eind augustus het eerste overleg plaatsgevonden tussen UvA
studenten, de gemeente en HO. Het verwachte bezoekersaantal is rond de 70.
Roeterseilandcampus krant
In het afgelopen kwartaal is besloten om ten behoeve van de positionering van de Roeterseilandcampus
het bestaande informatiebulletin om te zetten naar krantformaat. Met de nieuwe vormgeving, de indeling
en de mix van onderwerpen en beeldplaatsing, wordt een gevoel van een buurtkrant gecreëerd.
Luchtfoto
Naast de bestaande luchtfoto wordt momenteel een luchtfoto dat vanuit een ander standpunt is genomen,
ontwikkeld. Hierin wordt ook de openbare ruimte – volgens ontwerp – gemodelleerd waardoor beter te
zien is hoe het er uit gaat zien.
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Film mock-up ruimte
In het kader van interne communicatie naar de toekomstige gebruikers van het gebouw wordt er momenteel
een filmpje gemaakt van de mock-up ruimte in REC B. Door deze film kunnen medewerkers zien hoe
hun toekomstige werkruimtes er uit kunnen gaan zien.
Samenwerking communicatie faculteiten en diensten
Voor de e-nieuwsbrieven van de faculteiten en van FS wordt vanuit HO thema’s en copy aangeleverd.
Onderling wordt overlegd of en welke onderwerpen geschikt zijn voor opname in de nieuwsbrieven.
Op deze wijze wordt een samenwerking gecreëerd die bijdraagt aan de beeldvorming van de campus.
In september heeft FS twee onderwerpen vanuit HO opgenomen in hun nieuwsbrief en ook in de FMG
nieuwsbrief is een item geplaatst over het Informatiepunt en het filmfestival Balkan Snapshots.
Roeterseiland projectsite
Bij de ontwikkeling van het nieuwe UvA web is uitgegaan van de mogelijkheid voor faculteiten en diensten
om een eigen projectsite op te zetten. In het afgelopen kwartaal is, gebaseerd op de kennis die hiervoor
in huis is en naar aanleiding van een presentatie, het besluit genomen te kiezen voor een projectsite Roeterseilandcampus. Dit betekent dat alle informatie over bouwactiviteiten, events in de buurt, weekendwerkzaamheden en overige niet-beleidsmatige informatie op deze nieuwe site komt. De site zal qua
vormgeving en content een belangrijke rol spelen in de positioneringsdoelstellingen van de Roeterseilandcampus. De livegang staat gepland voor het eind van het vierde kwartaal.
Rondleidingen
Om geïnteresseerden een beter beeld te geven van de werkzaamheden is besloten regelmatig rondleidingen
te organiseren. De rondleidingen zullen tweewekelijks plaatsvinden voor groepen van 10-12 personen.
De eerste rondleiding staat gepland voor medio november.
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Science Park Amsterdam
De UvA heeft in Science Park Amsterdam en aantal jaar geleden de FNWI en het USC gerealiseerd. Recent
is het Amsterdam University College volledig in gebruik genomen.

Amsterdam University College (AUC)
De nieuwbouw van het AUC in Science Park Amsterdam ligt op steenworp afstand van de studentenwoningen
van het AUC. Daarmee wordt verder vorm gegeven aan de campussetting en aan het residentiële karakter van
het AUC. De nieuwbouw biedt het AUC de ruimte en voorzieningen om te groeien tot circa 900 studenten.
Ontwikkelingen
Op 6 juli zijn de medewerkers van het AUC verhuisd naar de nieuwbouw in het Science Park. In de
maanden juli en augustus is verder gewerkt aan het afhandelen van de opleverpunten.
Vanaf september is ook het reguliere onderwijs van het AUC in de nieuwbouw gestart. Op 21 september is het
gebouw feestelijk geopend door wethouder Asscher tijdens de derde Diës Natalis van het AUC.
De formele overdracht en acceptatie van de projectorganisatie (HO) naar de staande organisatie (Vastgoed,
FS, IC en AUC) was beoogd voor het derde kwartaal maar zal in het vierde kwartaal gebeuren. De WKO is
vanaf begin juli in bedrijf en functioneert technisch goed. Wel behoeft het nog een enkele laatste test.
De maaiveldinrichting, in opdracht van de NWO, heeft een aantal weken vertraging gekend en was eind
augustus grotendeels gereed. De NWO heeft steeds gezorgd voor een goede bereikbaarheid van het gebouw.
In de komende periode zal het terrein verder worden aangeplant, wanneer het geschikt plantseizoen is.
De realisatie van de inpandige fietsenstalling voor medewerkers van het AUC in het nabijgelegen UvA
gebouw (WINS) is eind september afgerond. Voor de tijdelijke situatie had de grondeigenaar NWO een
tijdelijke stallingsruimte buiten maar nabij het gebouw ingericht.
Het stallen van fietsen in de buitenruimte (buiten de hiervoor bestemde plekken) is een probleem gebleken.
De verwachting was dat de studenten die tegenover het onderwijsgebouw wonen, niet of nauwelijks per
fiets zouden komen. In overleg met de AUC Student Association heeft het AUC daarom afgesproken dat
ook studenten hun fiets in de inpandige stalling kunnen plaatsen. Deze is voldoende groot om het dagelijks
aantal studentenfietsen van 20 tot 40 stuks te stallen.
Financiën
De prognose is dat de nieuwbouw geheel binnen het vastgesteld investeringsbudget wordt gerealiseerd. Bij
de ‘overdracht & acceptatie’ zal ook een financiële afrekening worden opgesteld.
Risico’s
risico

beheersmaatregel

Het gebouw is in gebruik maar nog niet officieel
overgedragen aan beheerorganisatie FS.

In het vierde kwartaal de formele overdracht
afhandelen.
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Science Park Gebiedsontwikkeling
Bij de gebiedsontwikkeling Science Park ligt het zwaartepunt momenteel bij beheer, afronding en aansluiting
op infrastructuur en de uitgifte van kavels. Op het Science Park zijn de gebouwen Equinix, Matrix VI en een
studentenwoningencomplex in uitvoering. Deze gebouwen worden door andere partijen ontwikkeld. De
gemeente en de UvA hebben hiervoor grond in erfpacht uitgegeven.
Ontwikkelingen buiten verantwoordelijkheid van de UvA
De bouw van Equinix verloopt volgens planning. De officiële opening van het datacenter staat gepland voor
oktober. Ook de verhuur van dataruimte loopt voorspoedig. De verwachting is dat Equinix hierdoor
binnen twee jaar ook de tweede fase zal willen realiseren.
Bij de bouw van Matrix VI heeft eind augustus een ernstig bouwongeval plaatsgevonden. Eén persoon is
hierbij overleden en een ander is zwaargewond geraakt. Het ongeval is een enorme tegenslag voor alle
betrokkenen.
De bouw van Matrix VI verloopt binnen budget en planning. De verwachting is dat het gebouw begin 2013
wordt opgeleverd, waarna de aangetrokken partijen in kunnen huizen. Matrix IC voert momenteel vergevorderde gesprekken over huurcontracten met diverse partijen, waaronder een onderzoeksinstituut van de
VU en enkele huurders van Matrix V die graag willen doorschuiven (waardoor in Matrix V extra ruimte
ontstaat voor de achterblijvende huurders).
De eerder gemelde vertraging in de bouw van het tweede studentenhuisvestingscomplex is opgelopen tot
drie á vier maanden. Om een deel van de vertraging in te lopen is tijdens de bouwvak doorgewerkt. Eén van
de gevolgen van de vertraging voor het studentenhuisvestingscomplex is dat de aanleg van verkeerslichten
op de kruising Kruislaan/MacGillavrylaan en de laatste inrichting van het kruispunt zelf, uitgesteld
moeten worden.
SRON is met NWO in gesprek over het beschikbare budget voor huisvesting op het Science Park. Daarbij
wordt de mogelijkheid van huur of medegebruik van bestaande kantoor- en/of laboratoriumvoorzieningen
onderzocht, met ondersteuning van het NWO, de UvA en de VU. Het instituut onderzoekt tevens de
diverse potentiële bouwkavels. Nader besluit hierover staat voor eind 2012 gepland.
Matrix IC en ACE (Amsterdam Center for Entrepreneurship) hebben gevraagd om in een leegstaande
verdieping in het WINS gebouw een Venture Lab te mogen vestigen. Doelstelling van het Venture Lab is
om laagdrempelig werkplek te kunnen bieden aan jonge startende ondernemingen. Met deze partijen
worden afspraken gemaakt over het ruimtegebruik. Verwachting is dat het Venture Lab eind 2012 haar
deuren opent.
Overige ontwikkelingen binnen de verantwoordelijkheid van de UvA
Ten behoeve van de vestiging van een hotel- en congrescentrum op het Science Park zijn met verschillende
geïnteresseerden gesprekken gevoerd. Naar aanleiding hiervan heeft één van de partijen aangegeven op
exclusieve basis met de UvA overleg te willen voeren over een intentieovereenkomst. Uitgangspunt hierbij is
de doorontwikkeling van het voormalige ontwerp van Ballast Nedam. Beoogd wordt de intentieovereenkomst in het vierde kwartaal te sluiten. Vervolgens is het doel om binnen een periode van zes maanden de
haalbaarheid van de ontwikkeling, de realisatie en de exploitatie van een hotel met congresvoorzieningen op
het Science Park Amsterdam nader te onderzoeken. De overeenkomst die hier mogelijk uit voortkomt,
betreft een erfpachtuitgifte.
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Ten aanzien van de herontwikkeling van de Anna Hoeve is in het bestuurlijk overleg met de gemeente
besloten deze niet langer deel uit te laten maken van de samenwerking. De UvA onderzoekt nu zelf de
verdere mogelijkheden tot herontwikkeling. Verdere gesprekken met de eigenaren van Polder over de
exploitatie van de Anna Hoeve en de voorwaarden van een huurovereenkomst zullen in het vierde kwartaal
van 2012 plaatsvinden.
Parkmanagement
Voor de Vereniging Parkmanagement is het bedrijf Areal Services geselecteerd om de functie van parkmanager te vervullen. Momenteel wordt geïnventariseerd welke werkzaamheden kunnen worden verricht voor
de vastgestelde jaarlijkse contributie en welk aanvullend dienstenpakket kan worden aangeboden (tegen
extra betaling door de leden). Eén en ander zal via het bestuur aan de Vereniging van Eigenaren worden
voorgelegd.
Als bestuurslid van de Vereniging Parkmanagement namens de UvA heeft Erik Boels, hoofd Finance &
Control UvA, Ineke Veenstra opgevolgd. Momenteel wordt besproken wie namens de UvA zitting neemt in
de Vereniging van Eigenaren.
Aansluiting A10
De aanleg van het weggedeelte parallel aan de A10 is sinds begin 2012 in uitvoering door Rijkswaterstaat
(RWS). De uitvoering verloopt vooralsnog volgens planning en zal eind 2013 worden afgerond met de
inrichting van het Voorlandpark.
Eigendomsvraagstuk poldercorridors en bomensingel
De Stuurgroep Science Park heeft in juni de voorkeur uitgesproken om alle poldercorridors in eigendom
over te dragen aan de gemeente. In navolging hiervan is het overleg met het stadsdeel over de voorwaarden
van een mogelijke eigendomsoverdracht, hervat.
Communicatie en profilering Science Park
Evenementen op het Science Park dragen bij aan de levendigheid van het gebied. Zo vond op 13 en 14
september het Science Park Amsterdam Film Festival (SPAFF) plaats. Met medewerking van alle wetenschappelijke instellingen en bedrijven stond het Science Park hierbij in het teken van de verbeelding van
wetenschap met toegankelijke publieksfilms tot zelden vertoonde documentaires. Doel van het festival was
zoveel mogelijk Amsterdammers op een bijzondere wijze te laten kennismaken met het Science Park. Het
festival werd goed bezocht.
Om de profilering van de science parken in Amsterdam naar (inter)nationale bedrijven en instellingen als
potentiële gebruikers te versterken, hebben de UvA, het AMC, de VU en het VUMC hun krachten gebundeld
in een structureel overleg. Doelstelling is onder meer om tot een gezamenlijk ‘positioningpaper’ te komen.
Dit document moet de gezamenlijke strategische positionering maar ook de positie ten opzichte van elkaar
verduidelijken en versterken.

20

voortgangsrapportage campusontwikkeling | 3e kwartaal 2012

Evaluatie Samenwerkingsovereenkomst en Actualisatie GREX
In navolging van de besluiten die in het bestuurlijk overleg met de gemeente op 8 maart 2012 zijn genomen,
heeft de afgelopen maanden verdere afstemming plaatsgevonden tussen de UvA en de gemeente over de
actualisatie van de grondexploitatie. De hieruit volgende gezamenlijke besluiten worden meegenomen in de
evaluatie van de samenwerkingsovereenkomst en in de vorm van een allonge worden ondertekend door
beide partijen.
De in het bestuurlijk overleg van 8 maart jl. vastgestelde bezuinigingen (beperken van post onvoorzien,
budget voor Dispa en budget voor watercompensatie) zijn inmiddels verwerkt in de actualisatie van de
grondexploitatie. Momenteel wordt nog gezocht naar verdere bezuinigingen in de grondexploitatie, door
het onderzoeken van een aantal alternatieve uitvoeringsscenario’s.
De verwachting is dat in het vierde kwartaal van 2012 het hele traject betreffende de actualisatie van de
grondexploitatie en de evaluatie van de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) kan worden afgerond. In het
bestuurlijk overleg tussen gemeente en UvA dat begin oktober plaatsvindt, zijn afspraken gemaakt over de
laatste afwikkelingen teneinde tot daadwerkelijke afronding in 2012 te komen.
Openbare ruimte
De onlangs in opdracht van Projectbureau Zuidoostlob gerealiseerde beachvolleybalvelden rondom het
USC zijn in de zomer veel en met plezier gebruikt. Het NWO heeft in de zomermaanden het maaiveld
rondom de nieuwbouw van het AUC aangelegd en ingericht.
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Besluiten Stuurgroepen
Stuurgroep Binnenstadcampus
De Stuurgroep Binnenstad heeft in het derde kwartaal niet vergaderd. Er zijn daarom geen besluiten te
vermelden.

Stuurgroep Roeterseilandcampus
De Stuurgroep Roeterseiland Campus (REC) heeft vergaderd op 11 september 2012.
• De Stuurgroep heeft het Visiedocument Publiek Domein Roeterseilandcampus, d.d. 1 augustus 2012
vastgesteld met de volgende opmerkingen;
In de uitwerking moet aandacht worden gegeven aan de wijze waarop faculteiten hun identiteit in
		
het publiek domein kunnen vormgeven (klein binnen groot). Hierbij wordt tevens een relatie gelegd
		
met de opdracht van Hat-trick voor ‘way finding’ en ‘signage’.
In de uitwerking voor de lobby’s moet een duidelijke demarcatie komen tussen publiek en faculteit.
Voor de visie Publiek Domein zal gezocht worden naar een andere term dan de gebruikte ‘break-out’.
• De Stuurgroep heeft het Plan van Aanpak Risicomanagement (d.d. 8 mei 2012) vastgesteld.
• De Stuurgroep heeft het Programma van Eisen EHBO- en lactatieruimten (d.d. 29 augustus 2012)
vastgesteld en het voorstel voor locaties uit Memo oplegnotitie PvE EHBO- en Lactatieruimten, d.d. 29
augustus 2012.

Stuurgroep Science Park Amsterdam
De Stuurgroep Science Park heeft in het derde kwartaal niet vergaderd. Er zijn daarom geen besluiten te
vermelden.
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Projectbeheersing
Capaciteit control
Begin september is: ‘Projectbeheersing binnen HO’ verder ingevuld uitgebreid met de komst van projectcontroller Henk Tureaij. Henk ondersteunt de in maart aangetreden controller Jurriaan van Santen.
In het gehele werkproces van projectbeheersing wordt vanaf aanvang aansluiting gezocht met Projectcontrol
van het programma Amstelcampus de Hogeschool van Amsterdam.
Procesverbetering
In het derde kwartaal zijn de processen van opdrachtverstrekking verder in kaart gebracht en er is een
verbeterproces doorgevoerd waarmee alle opdrachten op uniforme wijze worden behandeld. Voorafgaand
aan de opdrachtverstrekking wordt een interne goedkeuringsprocedure (door o.m. inkoop, projectcontrol
en projectleider) gevolgd door middel van het tekenen van een beslisdocument. De projectcontroller
begeleidt dit proces vanaf het opstellen van het beslisdocument tot en met het verzenden van de opdracht
naar de leverancier. Hierdoor ontstaat een solide basis van het verplichtingen register, die onontbeerlijk is
voor een sluitend administratief systeem.
Daar het aanvragen van een bouw- of omgevingsvergunning ook aanzienlijke verplichtingen kan inhouden
(de leges) is besloten om het beslisdocument ook in te voeren voor de aanvraag van een nieuwe vergunning /
wijziging van een vergunning. Hiervoor is een proces ingericht.
Voor de komende periode staat gepland om het inkoopproces op meer uniforme wijze te laten verlopen. Ten
behoeve hiervan heeft de controller overleg met de personen die de inkoop voor de campusontwikkelingen
verzorgen (via FS Inkoop).
Financiële voortgang
Om beter inzicht te verkrijgen in de stand van zaken per project wordt sinds het derde kwartaal door de
projectverantwoordelijke maandelijks een prognose-update gemaakt in overleg met de controller. Met deze
voortgangsgesprekken verbetert het inzicht en de actualisatie van de stand van zaken per deelproject.
Een deel van de inzet en leveringen van FS komt ten laste van de projecten die in het kader van het HVP
worden gerealiseerd. In overleg met FS en de afdeling Vastgoed is een verrekening tot stand gekomen van de
inzet van FS tot heden. Daarnaast zijn afspraken gemaakt voor de toekomstige inzet van FS ten behoeve van
de verdere campusontwikkelingen.
Betreffende REC I (CREA) is de UvA met de curator in overleg om de kosten en schades vanwege het
faillissement van de aannemer te recupereren. De projectcontroller neemt hieraan deel door onder andere de
financiële status inzichtelijk te maken en te adviseren over eventuele consequenties bij de onderhandelingen
met de curator.
Een potentieel nieuwe ontwikkeling is de aanpassing van REC E en REC G. Onder leiding van de
programmamanager Roeterseilandcampus is in de afgelopen periode gewerkt aan een pilot en een
haalbaarheidsonderzoek voor deze objecten. Voor de inzet en het advies ten behoeve van deze pilot is een
voorbereidingsbudget verstrekt.
De programmamanager van de Binnenstadcampus heeft een Plan van Aanpak opgesteld voor het programma
van de Binnenstad. Dit geeft inzicht in de benodigde projectbezetting en de doorlooptijden. Als afgeleide
hiervan is in overleg met de controller een budget opgesteld voor de programmakosten voor het boekjaar 2013.
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Met de controller van de Bestuurstaf is in het derde kwartaal een eerste aanzet gemaakt voor de afdelingsbegroting van 2013.
Risicomanagement
Betreffende het risicomanagement heeft de Stuurgroep het ‘Plan van Aanpak Risicomanagement’ vastgesteld. Als onderdeel van dit Plan van Aanpak zullen met de leden van de Stuurgroep en het CvB de risico’s
in beeld brengen. De eerste besprekingen hierover zijn inmiddels vastgesteld en vinden in het vierde
kwartaal plaats.
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