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Onderwerp

Advies locatiekeuze UB

Geacht College,

Naar aanleiding van uw verzoek aan de COR om te adviseren over het voorgenomen besluit van het
College van Bestuur van 23 mei jl. om ten aanzien van de locatie voor de Universiteitsbibliotheek te
kiezen voor scenario A delen wij u mee als volgt.
De totstandkoming van ontwerpen, scenario’s A en B en de discussies die daar bij hebben gespeeld,
heeft een vertegenwoordiging van de COR van dichtbij kunnen volgen door haar aanwezigheid bij de
Tweedaagse Binnenstadscampus en deelname aan de programmagroep en tussentijdse gesprekken met
de afdeling HuisvestingsOntwikkeling (HO).
De twee scenario’s, opgesteld ten behoeve van de locatiekeuze van de Universiteitsbibliotheek op de
Binnenstadscampus, zijn voorgelegd aan de academische gemeenschap van 16 maart tot en met 13
april 2017.
De beide ontwerpen zijn uiteindelijk in de toetsgroep beoordeeld op basis van vooraf vastgestelde
criteria. Een extern stedenbouwkundig adviseur is gevraagd een analyse van beide ontwerpen te
maken.
Dit alles heeft geleid tot een weloverwogen keuze voor scenario A. In scenario A wordt de UB
gerealiseerd op het Binnengasthuisterrein in de Tweede Chirurgische Kliniek en het voormalig
Zusterhuis. Scenario A voorziet naar internationaal gebruik en standaard in een hedendaags
leercentrum voor de gehele academische gemeenschap, met daarin als centraal onderdeel een UB.
De COR constateert dat in voldoende mate recht is gedaan aan de uitvoering van punt 5 van het
Tienpuntenplan: “Besluit over de bouw van een nieuwe Universiteitsbibliotheek voorleggen aan de
gehele academische gemeenschap en volledige transparantie bieden omtrent huisvesting”.
De COR meent dat de gevolgde procedure voldoende heeft geleid tot transparantie van
besluitvorming. Tevens is voldoende duidelijk geworden welke gevolgen deze keuze heeft op de
ontwikkeling van de Binnenstadscampus en welke gevolgen de gemaakte keuze heeft voor de
financiën.
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De COR adviseert dan ook positief.
Tot slot wil de COR de volgende twee punten benadrukken die voor de COR – evenals voor u – van
belang zijn:
Deelname aan de programmagroep Binnenstadscampus en meerdere tussentijdse gesprekken met
HuisvestingsOntwikkeling heeft de COR als zeer positief ervaren. Ook vanuit
HuisvestingsOntwikkeling heeft men te kennen gegeven verheugd te zijn met de inzet van de COR en
wil men de COR blijvend van dienst zijn. Deze vorm van participeren draagt bij aan de openheid en
transparantie van de besluitvorming en is passend bij een organisatie van betrokken medewerkers en
studenten. We zouden deze manier van werken graag willen continueren.
Het ontwerp voor de OMHP in scenario B heeft een aantal positieve elementen en inzichten
opgeleverd. Er is een heldere routing en structuur in het gebouw en het is een tijdloos ontwerp. De
COR is positief over het voornemen om het ontwerp van de UB in de OMHP op onderdelen te
gebruiken in de verdere ontwikkeling van de OMHP voor de FGw en het groot onderwijs.

Met vriendelijke groet,

Breanndán Ó Nualláin,
Voorzitter
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