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Onderwerp 
Locatieprofielen FNWI 
 
Geachte decaan, beste Karen, 
 
De Facultaire Studentenraad (FSR) en het dagelijks bestuur van de Ondernemingsraad (OR) van 
de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) verzoeken u hierbij tot 
informatie over de locatieprofielen van de campussen van de FNWI, FALW en FEW.  
 
In de reactie van het College van Bestuur (CvB) op de toelichting van het besluit van de 
Gezamenlijke Vergadering, wordt gesproken over het nieuwe HiTIF gebouw dat noodzakelijk is 
voor de komst van SRON naar Amsterdam. Het College heeft aangegeven dat hiermee ook de 
locatieprofielen worden afgesproken, die terugkomen in het Meerjaren Huisvestingsplan (HvP).  
 
De FSR en het dagelijks bestuur van de OR is meermaals ter ore gekomen dat er een besluit is 
genomen over de locatieprofielen behorende bij de campus van de FNWI op het Science Park en 
de campus van de FALW en FEW op de Boelelaan. De FSR en het dagelijks bestuur van de OR 
hebben tot op heden geen inzicht in dit besluit gekregen. De FSR en het dagelijks bestuur van de 
OR zien deze informatie als essentieel om hun taak redelijkerwijs uit te kunnen voeren en 
verzoeken u daarom hierbij om deze informatie. Graag zouden de FSR en het dagelijks bestuur 
van de OR het besluit en de profielen ontvangen. 
 
Indien er geen besluit is genomen over de locatieprofielen, gaan de FSR en het dagelijks bestuur 
van de OR ervan uit dat het Huisvestingsplan, zoals vastgesteld in 2010 en voor het laatste 
geüpdatet op 19 december 2012, geldig is. In deze plannen staat dat Science Park volledig in 
gebruik wordt genomen door de FNWI en dat er nog onderzocht zal worden wat de mogelijke 
effecten van de samenwerking op het HvP zijn. 
 
De FSR en het dagelijks bestuur van de OR hopen u hier mee voldoende geïnformeerd te hebben 
en wachten de informatie over het besluit af.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Emma Boumans                  Joke Hendriks 
Voorzitter FSR FNWI                 Voorzitter DB OR FNWI 


