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AGENDA 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
2. Mededelingen 25 
3. Vaststelling van het verslag van de 75e GV d.d. 31-03-2017 
4. Bètahuisvesting inclusief SRON 
5. Bijgestelde planning herziening allocatiemodel (onder voorbehoud) 
6. Rondvraag en sluiting 
 30 
 
Aanwezig: 
CSR: D. Doeleman, M. Džoljić, L. Hooijmans, D. Noijens, T. van Noort, A.T. Rutten (voorzitter 
van de GV), T. de Vos, S. Palies, N. Visser, A. Wildschut (tot 10:05uur), M. Schippers, G. 
Wezelman, A. Yurtseven (tot 10:02);  35 
COR: B. Ó  Nualláin (vicevoorzitter van de GV), J. Maat, D.J. Donner, E. Gonzalez, P. Rodenburg, 
G. van der Pol, C. Kleverlaan, M. Koster, P. Tamminga, T. Markaki, I. Breetvelt, M. Terpstra, J.J. 
Wirken; 
 
Publieke tribune: 18 toehoorders (incl. Studentassessor-CvB, ambtelijk secretaris GV); 40 
 
Afwezig: 
CSR: met bericht: A. Caupain, D. Noijens, G. Wezelman; 
COR: met bericht: J. Bekkenkamp, C. Hille, O. van Tubergen;   
 45 
VERSLAG 
 
1. Opening (09:07uur) en vaststelling agenda 
De voorzitter van de GV opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  

- Een vertrouwelijke bespreking van de Aanstelling van het RvT-lid met speciaal vertrouwen 50 
per 1 mei 2017 wordt toegevoegd aan de agenda. 

- Bespreking van de Bijgestelde planning herziening allocatiemodel wordt van de agenda 
gehaald. 

 
2. Mededelingen 55 
Er zijn geen mededelingen. 

Datum 

21 april 2017 
Locatie 

OMHP C3.17 (Oudemanhuispoort) 
 

 

Verslag door 

Mw. T.L. van den Berg 
Tijd 

09.00-10.00uur 
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3. Vaststelling van het verslag van de 75e GV d.d. 31003-2017 
- Een lid geeft aan dat het niet de taak van de ambtelijk secretaris is om commissies te ondersteunen. 
Aangezien dit wel tijdens de GV75 is afgesproken zal het ongewijzigd in het verslag worden 
opgenomen. Het verslag wordt verder zonder wijzigingen vastgesteld.  60 
- Het vertrouwelijke gedeelte van het verslag wordt ter vaststelling voorgelegd tijdens het 
vertrouwelijke gedeelte van de vergadering  
 
4. Bètahuisvesting inclusief SRON 
Een aantal leden heeft verzocht om in gesloten vergadering te stemmen over het voorgenomen 65 
besluit. Hiertegen zijn geen bezwaren. 
De voorzitter legt uit dat het College in gesprek heeft aangegeven dat de aanleg van de internetkabel 
betaald zal worden door de VU. Daarnaast is verzocht de mogelijkheid tot de huisvesting van SRON 
apart te behandelen. Een GV-lid geeft aan dat de toezegging van de financiering van de internetkabel 
de andere zorgen die de GV in haar antwoordbrief geuit heeft niet wegneemt, terwijl een aantal 70 
zorgen juist versterkt zijn, zoals de verhuizing van Aardwetenschappen. Een aantal GV-leden uiten 
zorgen over de bouwplannen en de aanleg van de loopbrug, die noodzakelijk is voor de komst van 
SRON. 
Een GV-lid stelt dat het instemmingsverzoek van de bètahuisvesting voor de GV slechts betrekking 
heeft op de financiële consequenties. Het College heeft hierbij aangegeven dat de onzekerheden 75 
draagbaar zijn en niet schadelijk voor de UvA, en daarnaast is duidelijk uiteengezet welke kosten 
voor rekening van de UvA, de VU of de Gemeente Amsterdam zullen komen. 
Een aantal GV-leden geeft aan dat draagvlak en positieve adviezen van de betrokken partijen hierin 
meegewogen dienen te worden, omdat er draagvlak binnen de universiteit moet bestaan om 
slaagkans voor de plannen te bieden. Daarnaast wordt gesteld dat de opeenvolging van de 80 
verschillende scenario’s onvoldoende wordt geadresseerd, waardoor de consequenties van het 
aangaan van een deel van de plannen onvoldoende meegewogen wordt.  
Een GV-lid geeft aan vertrouwen te hebben in het College en gelooft dat de besluitpunten op latere 
momenten in het proces kunnen worden bijgestuurd om dit goed te laten verlopen. De mogelijkheid 
tot het eindigen van de verhuizing en samenwerking nadat de UvA zich heeft gehuisvest aan de VU 85 
wordt besproken. Een aantal leden vreest dat investeringen in deze verhouding er toe leiden dat er op 
een later moment niet meer van het plan afgeweken kan worden. Een GV-lid vraagt in hoeverre de 
verhuizing reeds in gang gezet is. Dit is nog niet gestart wegens het gebrek aan labruimte en de 
afspraken die gemaakt dienen te worden over de huur van de labruimte.  
Een GV-lid stelt dat het samenvoegen van de verschillende informatica-instituten mogelijk ook tot 90 
reorganisaties zal leiden. De decaan zou echter hebben aangegeven dat er geen reorganisatie volgt, 
maar dat het een samenwerking betreft in het nieuwe gebouw.  
Een GV-lid geeft aan dat de OR FNWI momenteel bezig is met een interpretatie van de enquête die 
onder medewerkers van de faculteit uitgezet is om te onderzoeken hoeveel tegenstanders van de 
samenwerkings- en verhuisplannen er binnen de faculteit zijn. Het draagvlak onder de verschillende 95 
opleidingen en instituten verschilt. Een GV-lid vertelt dat onder studenten geen draagvlak bestaat 
voor de verhuizing van Informatiewetenschappen, maar wel voor de samenwerking met 
Natuurkunde. Een GV-lid stelt dat de GV niet moet discussiëren over het bestaan van draagvlak, 
maar moet vragen naar formelere eisen voor het meten hiervan.  
Een GV-lid stelt dat de GV de financiële consequenties moet boordelen, en dat het inschatten van 100 
draagvlak en het horen van de verschillende partijen een facultaire aangelegenheid is. Daarbij moet 
de GV het universitaire belang in geheel afwegen. Een aantal GV-leden is van mening dat het 
ontbreken van afdoende draagvlak ook gezien dient te worden als een financiële consequentie.  
 
Stemvoorstel: De GV besluit in te stemmen met de financiële consequenties van de 105 
bètasamenwerking UvA-VU.  
Voor: COR 9  CSR 0 
Tegen:  COR 3  CSR 10 
Blanco:  COR 1  CSR 0 
Onthouden:  COR 0  CSR 0 110 
Het stemvoorstel is niet aangenomen. 



 3 

Een aantal leden van de GV geeft aan het belangrijk te vinden om de komst van SRON naar het 
Science Park te ondersteunen, omdat zowel studenten als medewerkers zich hierover positief geuit 
hebben.  
 115 
Stemvoorstel: De GV besluit in te stemmen met de komst van SRON naar het Science Park.  
Voor:  COR 13  CSR 10 
Tegen:  COR 0  CSR 0 
Blanco:  COR 0  CSR 0 
Onthouden:  COR 0  CSR 0 120 
Het stemvoorstel is unaniem aangenomen. 
 
Er zal een brief worden opgesteld door GV-leden Donner, Ó Nualláin, Palies en Visser. Deze wordt 
begin volgende week redactioneel voorgelegd aan de GV. 
 125 
-- De voorzitter verklaart de rest van de vergadering als vertrouwelijk en verzoekt de publieke 
tribune om de zaal te verlaten.-- 
 
5. Aanstelling van het RvT-lid met speciaal vertrouwen per 1 mei 2017  [vertrouwelijk] 
Dit vertrouwelijke agendapunt wordt besloten behandeld. 130 
 
6. Vaststelling van het vertrouwelijke gedeelte van het verslag van de 75e GV d.d. 31-03-2017  
[vertrouwelijk] 
Dit vertrouwelijke agendapunt wordt besloten behandeld. 
 135 
De voorzitter bedankt de vergaderdeelnemers voor hun bijdrage en sluit de vergadering om 
10:10uur.  
 


