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Onderwerp 
Ongevraagd advies COR - Gebouw Compagnietheater te koop 
 
Geacht College, 
 
Er doet zich momenteel een unieke situatie voor die de COR kort geleden nog niet kon voorzien. 
Voor het Huisvestingsplan 2021 e.v. heeft er een onderzoek plaatsgevonden naar mogelijke 
aanpassingen van de bouwplannen om daarmee mogelijk te kunnen besparen op de kosten.  
 
Bij deze onderzoeken heeft men niet kunnen weten dat het gebouw van het Compagnietheater, op het 
terrein van het Universiteitskwartier (UK) gelegen, momenteel te koop staat. 
Het Compagnietheater gebouw omvat vijf zalen, waaronder een theaterzaal met vlakke vloer voor 450 
plaatsen.  
 
Het belangrijkste punt van de aanpassing van de bouwplannen UK betreft het bouwen van een Aula. 
Dit bouwplan is vervangen door de bouw van een theaterzaal op dezelfde plaats.  
Nu staat er, op nog geen 80 meter afstand een compleet theatergebouw te koop. Het ligt zeer voor de 
hand deze unieke gelegenheid, mogelijke aankoop, als aanvullend alternatief plan te onderzoeken. 
Met de aankoop, op het UK terrein, ontstaat er een zeer complete campus. In de OMHP kan dan 
alsnog de Aula gebouwd worden. Dat bespaart de UvA op termijn een groot bedrag. Daar staat 
tegenover de aankoop van een gebouw waarin alle faciliteiten al aanwezig zijn. Het kan direct ingezet 
worden. Dat zou tevens een aantal andere problemen voor de komende tijd, het gebrek aan passende 
onderwijszalen gedurende de verbouwingstijd van de OMHP kunnen oplossen. 
  
De COR denkt graag mee over huisvestingsplannen en vraagt het CvB om op zeer korte termijn 
(immers het gebouw staat nu te koop) de haalbaarheid van dit alternatief te onderzoeken. Wij worden 
graag op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van dit onderzoek.  
 
De COR ziet uw reactie met belangstelling tegemoet. 
 
Hoogachtend, 
      
    
Gerwin van der Pol,       Erella Grassiani, 
Voorzitter      Vicevoorzitter 


