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brief: H
 erziening huisvesting GAOS
Verbouwing A vleugel

Geachte decaan, beste Peter,
Middels deze brief doet de facultaire studentenraad 18/19 (hierna: de raad)
u een ongevraagd advies over de voorgenomen verbouwing van de A
vleugel op Science Park 904 alsmede een verzoek om meer informatie en
instemmingsrecht over deze plannen.
Op 7 mei jl. werd de raad in kennis gesteld van voorgenomen verbouwingen
aan de eerste verdieping van gebouwdeel A die aanstaand zomerreces al
zouden plaatsvinden. Door deze verbouwing zou in de betreffende vleugel
meer onderwijsruimte gecreëerd worden.
Deze nieuwe ruimte zou echter ten koste gaan van onder andere de
vergaderruimte van de raad alsmede de verenigingskamer van de
studievereniging
voor
majorstudenten
Aardwetenschappen
en
masterstudenten Earth Sciences GAOS (hierna: GAOS), zonder dat voor deze
ruimtes een passend alternatief is gevonden.
Hoewel de raad begrip toont voor het probleem van ruimtetekort op
Science Park en de creatie van meer onderwijsruimte over het algemeen
aanmoedigt, is hij van mening dat bij het maken van deze
verbouwingsplannen onvoldoende rekening is gehouden met de waarde
van de huidige inrichting van deze ruimtes voor studenten en de faculteit.
Ook is de raad van mening dat er tot dusver onvoldoende is
gecommuniceerd
met
de
door
deze
plannen
getroffen
studentenorganisaties. De raad zal hieronder de waarde die hij ziet in de
huidige inrichting van de twee genoemde ruimtes toelichten.
Op dit moment kent de vergaderruimte van de raad een bezettingsgraad
van 50% door taakgroepen en andere overleggen tijdens werkuren.
Daarnaast dient de vergaderruimte ook als vergadercentrum voor
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verscheidene vergaderingen en overleggen van studieverenigingen en
andere studentenorganisaties. De raad ziet het bezit van een eigen
vergaderruimte hierdoor als een essentiële voorziening voor het uitvoeren
van niet enkel zijn eigen taken, maar ook ter ondersteuning van andere
studentenorganisaties op het Science Park.
De verenigingskamer van GAOS heeft een cruciale rol binnen de
studievereniging, zowel als centraal ontmoetingspunt voor de
masterstudenten Earth Sciences, als uitvalsbasis voor de werkzaamheden
van haar bestuur en academische of educatieve evenementen zoals
cursussen en excursies. De raad onderschrijft de eerder genoemde
argumenten voor het behoud van de verenigingskamer van GAOS gegeven
door het bestuur van GAOS in de brief Herziening huisvesting GAOS, als bijlage
toegevoegd aan dit advies en tevens door u ontvangen op 13 mei. De raad is
van mening dat studieverenigingen een grote bijdrage leveren aan het
ondersteunen en verbeteren van het onderwijs en dat zij in hun
werkzaamheden ondersteund moeten worden door de faculteit. Een eigen
kamer hoort hierbij.
De raad verbaast zich over het feit dat in de recent gemaakte
kwaliteitsafspraken gestreefd wordt naar het creëren van meer ruimte voor
community building op de faculteit terwijl er met deze verbouwplannen juist
dit soort ruimte lijkt te verdwijnen.
De raad betreurt het feit dat er pas zo laat in de besluitvorming is
gecommuniceerd aan de studentenorganisaties die op dit moment die
vleugel van gebouw A bezetten, waaronder de raad zelf, dat zij mogelijk hun
huidige ruimte moeten verlaten. De raad voelt zich op dit moment
onvoldoende geïnformeerd over de voorgenomen verbouwing en het
nieuwe bestemmingsplan en verzoekt u daarom om meer informatie
hierover.
Verder wijst de raad u op artikel 3 van bijlage VI van de regeling
profileringsfonds, waarin u verantwoordelijk wordt gesteld voor het ter
beschikking stellen van voorzieningen die redelijkerwijs nodig zijn voor de
vervulling van de taken van de raad, daartoe behorend een vergaderruimte.
Ook wijst de raad u op hoofdstuk 6.1 van het Studentenstatuut waarin de
faculteit verantwoordelijk wordt gesteld voor het ter beschikking stellen van
faciliteiten die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de
taken van haar studieverenigingen, daartoe behorend een werkruimte.
Beide ruimtes ziet de raad als dermate van belang voor studenten en de
faculteit dat de voorgenomen verbouwing in haar huidige vorm de status
quo niet verbetert. De raad adviseert u daarom de voorgenomen
verbouwing op te schorten totdat voor zowel de vergaderkamer van de raad
als de kamer van GAOS een passende vervangende permanente ruimte is
gevonden. De raad wenst meer betrokken te worden bij de eventuele
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verhuizing van zijn vergaderruimte. De raad verzoekt u daarom om
instemmingsrecht over de verbouwingsplannen. Dit is redelijkerwijs
toepasselijk gezien de verbouwing ook een verbouwing van de raads eigen
vergaderkamer betreft.
Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, teken ik namens
de gehele FSR en wacht ik uw reactie af.

Met vriendelijke groeten,
Willemijn Beks
Voorzitter FSR FNWI
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