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Geachte voorzitter,
Dank voor uw inzet en betrokkenheid bij de plan- en besluitvorming voor de locatie van de nieuwe
Universiteitsbibliotheek (UB) en voor uw positieve advies. Hieronder gaan we puntsgewijs in op de
opmerkingen en adviezen in uw brief.
In uw brief noemt u het enigszins teleurstellend dat in de consultatie twee financieel vergelijkbare
opties zijn voorgelegd. Het College betreurt dit omdat we ons hebben ingezet om goed uitvoering te
hebben gegeven aan punt 5 van het Tienpuntenplan: het betrekken van de academische
gemeenschap bij het besluit van de bouw van de UB. De keuze voor de twee voorgelegde scenario's
is mede ingegeven door de financiële consequenties; daarom is in de raadpleging expliciet niet de
huidige UB aan het Singel betrokken. Op de startbijeenkomst van 16 maart jl. is toegelicht dat een
verbouwing van dit pand -om het geschikt te maken voor de wensen en eisen van deze tijd- een
hogere investering vraagt dan de twee gepresenteerde scenario's en daarom legitimiteit ontbreekt.
De twee voorgelegde ontwerpen zijn bewust zo vergelijkbaar mogelijk gepresenteerd aan de
academische gemeenschap, zodat men in de gelegenheid was om de twee ontwerpen inhoudelijk te
beoordelen. We nemen kennis van uw signaal en zullen ons bij een eventuele volgende raadpleging
goed beraden over de voor te leggen keuzes.
Ten aanzien van uw advies om ervoor te zorgen dat de bewoners zich voldoende gehoord voelen,
begrijpt het CvB de zorgen waar de bewonersvereniging aandacht voor vraagt; het gaat immers om
hun dagelijkse leefomgeving waarin veranderingen gaan optreden. De UvA en de Vereniging
Openbaar en Leefbaar Binnengasthuisterrein overleggen regelmatig met elkaar over hoe ze
verschillende belangen met elkaar kunnen verenigen. Het Stadsdeel Centrum is hierin een
belangrijke partner. Samen willen wij een grotere groep belanghebbenden betrekken bij de
ontwikkeling van de Binnenstadscampus, met name bij de inrichting en beheer van de openbare
ruimte. Hopelijk versterken wij hiermee het gevoel dat niet alleen UvA-studenten en medewerkers
van elke faculteit maar ook andere groepen zich thuis voelen in de UB en op de campus.
Wij willen u nogmaals danken voor uw inzet en betrokkenheid bij de totstandkoming van de
locatiekeuze voor de UB en vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd. Uw steun voor
ons voorgenomen besluit maakt dat HuisvestingsOntwikkeling nu stappen kan gaan zetten in de
realisatie van de nieuwe UB in BG13/14 en de ontwikkeling van de overige gebouwen van de
campus.
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Uw aanbevelingen en opmerkingen over uitbreiding van het aantal studieplekken en de openingsuren
betreffen bestaand beleid van de UB en vergen beleidsaanpassingen. Wat betreft uw signaal over de
catering; hierover worden afspraken gemaakt met Connet. Ook voor het eten en drinken in de
nieuwe UB geldt als uitgangspunt dat studenten en medewerkers het aanbod mede zelf bepalen.
Het CvB maakt graag gebruik van uw aanbod om uw standpunt en advies op deze punten verder toe
te lichten en stelt voor om de punten die aanpassing van beleid of afspraken behoeven voor een
komende overlegvergadering te agenderen.
Met vriendelijke groet,
het College van Bestuur,

voorzitter
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