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reactie op het ongevraagd advies van de FSR betreffende de verbouwing van de A-vleugel 

Geachte leden van de Studentenraad, 

Hierbij reageer ik op het ongevraagd advies van de raad van 1 7 mei 2019 over de verbouwing van de 
A-vleugel. De aanleiding voor dit advies is de mededeling in het Informatieoverleg op 7 mei jl. over 
de aanstaande verbouwing van een aantal ruimten op de 1 e verdieping in gebouw A. Het advies van 
de raad is besproken in het bestuurlijk overleg op 5 juni 2019. 

De raad schrijft dat de verbouwing ten koste zou gaan van de vergaderruimte van de FSR (Al .28) en 
de bestuurskamer van studievereniging GAOS (Al .18). Ik kan de raad en de studievereniging 
geruststellen: de verbouwing heeft niet tot gevolg dat de vergader- en bestuurskamer verdwijnen. 
Voor beide ruimten wordt een alternatief in het gebouw gezocht. Ik meen dat dat ook zo in het 
informatieoverleg op 7 mei is gezegd en ik betreur dat op dit punt een misverstand lijkt te zijn 
ontstaan. Met betrekking tot de communicatie met Studievereniging GAOS is het inderdaad zo dat 
niet direct duidelijk is gemaakt wat de aanleiding tot de nieuwe situatie is en welk alternatief voor de 

-------H· uidi.g~0€}stum:skamer-werdt-ge00de&.-ln-het-0verleg-met-het-0estuur-v-an-GAQS-d-at-t1a-ar-aan!eiding-- 
van de aankondiging op gang is gekomen, heb ik ook aangegeven dat ik deze gang van zaken 
betreur. 

Over de verbouwing en de planning van de alternatieven het volgende. Om ook in de komende jaren 
te kunnen blijven voorzien in voldoende onderwijszalen in het gebouw is uitbreiding van het aantal 
onderwijszalen noodzakelijk. Het besluit tot een verbouwing zoals nu voor verdieping Al is 
voorzien, komt als volgt tot stand. De afdeling Roostering maakt op basis van de informatie uit het 
huidige onderwijsrooster en in overleg met de opleidingsdirecteuren een overzicht van de gewenste 
aanpassingen in de onderwijsruimten van de faculteit. Het verzoek tot deze aanpassingen wordt 
vervolgens ingediend bij de afdeling Facility Services van de UvA die de noodzakelijke 
werkzaamheden (in dit geval een verbouwing) opneemt in de planning van de zgn. functionele 
aanpassingen in het gebouw. De uitvoering van deze verbouwing is gepland in de zomer van 2019, 
een onderwijsvrije periode. 
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Zoals ik ook tijdens de bespreking in het bestuurlijk overleg op 5 juni 2019 heb aangegeven, wil de 
faculteit zowel de FSR als de studieverenigingen de faciliteiten bieden die nodig zijn om hun taken 
goed uit kunnen voeren. De raad verwijst ook naar de verplichting op dat punt zoals opgenomen in 
het Studentenstatuut en de regeling Profileringsfonds van de UvA. Het is voor mij dan ook 
vanzelfsprekend dat de FSR een mogelijkheid tot vergaderen wordt geboden. In het vrij 
toegankelijke deel van het gebouw (begane grond en de 1 e verdieping) is helaas geen ruimte 
beschikbaar is voor dit doel. Toch is een oplossing gevonden doordat een deel van de medewerkers 
van het Instituut voor Informatica verhuist tijdelijk naar een gebouw naast de Startup Village (totdat 
zij in het nieuwe gebouw LAB42 kunnen worden gehuisvest). Door deze verhuizing komt ruimte 
beschikbaar op de 2e verdieping. In overleg met de raad is gekozen nu C2.109 als vergaderruimte 
voor de FSR aan te wijzen. 
Voor GAOS is intussen een ruimte gevonden die beschikbaar is als bestuurskamer voor deze 
vereniging. Deze ruimte wordt schoongemaakt en geverfd en is daarna beschikbaar voor de 
studievereniging. 

De medewerkers van de afdeling Gebouw, Arbo en Milieu maken afspraken met de FSR en met het 
bestuur van GAOS over de aanstaande verhuizingen. Naar verwachting zal GAOS nog voor het 
zomerreces zijn intrek kunnen nemen in de nieuwe bestuurskamer en zal de vergaderruimte voor de 
FSR gereed zijn voor gebruik. 
De bewoners van het gebouw, waaronder de studenten, zullen vooraf worden geïnformeerd over de 
aanstaande uitvoering van de verbouwing in gebouwdeel Al en de overlast die dit mogelijk met zich 
meebrengt. 

Ten slotte wordt in het advies instemmingsrecht op de verbouwingsplannen gevraagd. Zoals eerder 
opgemerkt wil ik de FSR en de studieverenigingen de faciliteiten bieden die nodig zijn om hun taken 
goed uit kunnen voeren. Voor een acultaire studentenraad is voor dit onderwerp in de wet- en 
regelgeving niet voorzien in instemmingsrecht. Ik zie ook geen reden dat recht aan de FSR toe te 
kennen. 

Samenvattend hoop ik dat door de bespreking van dit onderwerp met de FSR en het bestuur van 
GAOS de onduidelijkheid die de raad in het advies heeft gemeld nu is weggenomen en dat zowel de 
FSR als GAOS in het nieuwe studiejaar hun activiteiten als vanouds voort kunnen zetten. Door de 
genoemde alternatieven zie ik op dit moment geen reden aan te dringen op uitstel van de verbouwing 

>--------~v=a=n~v-e=u-g-c--,e .xr: Een derg@lijlc uitst@l zou, gezien de vraag naar onderwijsruimten in defacutteit, ook 
ongewenst zijn. 
Ik ben wel tot de conclusie gekomen dat wanneer er in de toekomst verhuisbewegingen worden 
gepland dit eerder moet worden gecommuniceerd. Ook al zijn het nog geen afgeronde plannen, zodat 
het niet als een verrassing komt. 

Ik hoop de raad zo voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, . 

prof. dr. P.H. van Tienderen, 
decaan 
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