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De UvA is bezig de huisvesting van onderwijs en 
onderzoek terug te brengen van zo’n 85 panden naar 
vier centrale campussen in de stad. Waarom is dat? 
Aanleiding voor deze plannen zijn de toenemende 
ongeschiktheid van sommige panden voor onderwijs en 
onderzoek, de slechte staat van veel van de panden, de 
lastige beheersbaarheid door de zeer verspreide ligging van 
al die panden, en het gebrek aan ruimte hierdoor voor 
samenwerking tussen de verschillende disciplines. Veel 
UvA-panden zijn nooit gebouwd als onderwijs- of 
onderzoekslocatie en de afstand tussen verschillende 
wetenschappelijke disciplines was in de traditionele opzet 
groot (terwijl de meeste wetenschappers tegenwoordig 
interdisciplinair werken). Daarnaast levert de versnippering 
hoge kosten op, bijvoorbeeld doordat overal portiers nodig 
zijn, balies en kantines moeten worden ingericht en 
systemen moeten worden beheerd. Het onderhoud van de 
oude en verouderde panden is relatief kostbaar, evenals de 
noodzakelijke modernisering.

Hoe gaat de UvA om met investeren in panden? 
Renovatie en nieuwbouw vragen om aanzienlijke 
investeringen. Er is een harde afspraak: huisvestingslasten 
(huur, rente, afschrijving en groot onderhoud) mogen nooit 
meer bedragen dan 12% van alle uitgaven. Er zijn leningen 
afgesloten, waarbij gezorgd is voor langlopende vaste 
rentes, zodat de UvA geen last heeft van (risicovolle) 
schommelingen.

Waar komt de 12% norm vandaan? 
Bij de financiële review van het Huisvestingsplan in 2005 

heeft de UvA de analyse bestudeerd van de gemiddelde 
huisvestingskosten van Engelse universiteiten 
(www.smg.ac.uk), waaruit naar voren kwam dat de 
gemiddelde ‘eigenaarslasten’ van de gebouwen daar 11% 
van de jaaromzet bedragen.
Daaruit is als beleid geformuleerd en binnen de UvA 
geaccepteerd dat de ‘kale huur’ die gezamenlijke faculteiten 
en diensten betalen, in de bandbreedte 10-12% van hun 
totale omzet mag liggen –
momenteel ligt het op 10,6% (Begroting 2018); en dat 
verdere huisvestingskosten tussen jaren moeten worden 
gemiddeld, zodanig dat het plan aan zijn financiële eind 
(2035) in de plus moet staan.

Gaan tekorten op de vastgoedbegroting niet ten koste 
van de bekostiging van onderwijs en onderzoek? 
De UvA hanteert een strikte scheiding tussen de 
huisvestingsontwikkeling en de bekostiging van onderwijs 
en onderzoek. Eventuele tekorten op het vastgoed worden 
opgevangen binnen het huisvestingsbudget en worden niet 
afgewenteld op onderwijs en onderzoek in de faculteiten.

Doordat faculteiten hun intrek nemen op een van de 
nieuwe campussen kent de UvA-portfolio leegstand. Wat 
voor leegstand betreft het hier? 
In belangrijke mate gaat het hier om strategisch verwachte 
leegstand als gevolg van de uitvoering van het 
Huisvestingsplan (HvP). Met het realiseren van de 
nieuwbouw in het Amsterdam Science Park, kon de 
Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en 
Informatica verhuizen en ontstond op de 
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Roeterseilandcampus (REC) leegstand. Nu de Faculteit der 
Maatschappij- en Gedragswetenschappen de Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid vanuit de binnenstad verhuisd zijn naar 
REC, ontstaat er leegstand in de binnenstad. Na 
verbouwing daar, concentreert de Faculteit der 
Geesteswetenschappen zich in het Universiteitskwartier. 
Uiteindelijk levert dit strategische vormen van leegstand in 
de perifere panden op die op basis van het HvP worden 
beheerd.

Wordt die leegstand altijd voor interne doeleinden 
gebruikt?
Door veranderingen in studentenaantallen en 
ruimtegebruik kan het voorkomen dat ruimtes leeg staan 
en/of zeer weinig worden gebruikt. Ook bij diensten, 
voornamelijk bij Facilty Services, kan dergelijke leegstand 
voorkomen. Bij Universiteitsbibliotheek kan dit zijn 
vanwege verdere optimalisatie in het collectiebeheer. De 
duur en omvang van de leegstand in grote delen van de 
portefeuille is hierdoor divers maar ook onzeker, wat 
beperkingen oplegt aan de mogelijkheden voor tijdelijk 
gebruik (intern) cq. tijdelijke verhuur (extern).

Hoe gaat de UvA met deze leegstand om?
Eerst wordt gekeken of er een interne vraag bestaat om 
deze leegstand (tijdelijk) te gebruiken. Als er geen interne 
gebruiksvraag is, wordt gekeken of het mogelijk is een 
externe gebruiker aan te trekken. Contractvorming en 
voorwaarden komen in een zakelijke afweging tot stand. 
De voorkeur gaat dan uit naar een partij die in 
programmatische zin de campus versterkt en de 
levendigheid en de uitstraling van de campus ten goede 
komt. Dit kan bijvoorbeeld een bedrijf zijn dat huisvesting 
biedt aan startups en scale-ups. Inhoudelijk biedt dit 
wellicht kansen om gezamenlijk tot nieuwe initiatieven te 
komen. Maar ook andere partijen zijn denkbaar. 
Uitgangspunt is de beschikbaarheid van het gebouw(deel) 
‘as is’, het is niet de bedoeling hier zelf in te investeren.

Hoe gaat de UvA daarbij te werk?
Door een intensiever beheer van de leegstand en een 
proactieve benadering probeert de UvA (tijdelijke) 
invulling van de leegstand zo goed en snel mogelijk te 
realiseren. Om intern gebruik van leegstand gemakkelijker 
te maken heeft Facility Services een loket ingericht om de 
interne behoeften aan ruimtes in kaart te brengen. 

Daarnaast zoekt de UvA ook actief naar externe partijen 
die op tijdelijke basis gebruik kunnen maken van de 
leegstand, waarbij de invulling bijdraagt aan de kerntaken 
van de UvA, namelijk onderzoek, onderwijs of valorisatie. 
Zo werkt de universiteit samen met studentenhuisvester 
DUWO en leegstandsbeheerder Ad Hoc om tijdelijke 
huisvesting voor studenten te realiseren. Voorbeelden 
daarvan zijn de Oudemanhuispoort en het Euclidesgebouw 
(REC P). Daarnaast is via Ad Hoc in REC P tijdelijke 
huisvesting voor startups mogelijk gemaakt.

Wanneer worden panden die leegstaan afgestoten? 
 Sommige panden kunnen in aanmerking komen voor 
afstoten indien deze voldoet aan de volgende voorwaarden:
• het gehele pand is vrij van gebruik
• het pand heeft geen strategische ligging op of nabij een

UvA-campus
• er zijn geen beoogde (toekomstige) interne gebruikers
• er zijn geen beoogde gelieerde gebruikers
• doorexploiteren van het pand geeft een verhoging van

beheerrisico’s
• verhuur aan derden vergt een voor de UvA

ondoelmatige investering om het pand geschikt te maken

De UvA verhuurt ook ruimte aan commerciële partijen, 
bijvoorbeeld op het REC. Waarom doet de UvA dat en 
hoe kiest de UvA huurders?
Een aantal gebouwen van de UvA heeft op de begane 
grond ruimten die kunnen worden ingevuld met een 
commerciële bestemming, bijvoorbeeld als winkel of 
horecagelegenheid. De commerciële invulling gebeurt in 
lijn met de campusgedachte en in samenspraak met de 
gebruikers van de campus. Een levendige invulling van ‘de 
plint’ (de onderste bouwlaag van een gebouw)  draagt 
immers bij aan een aantrekkelijke campus.

Een vrijgekomen ruimte wordt in eerste instantie intern 
aangeboden aan de gebruikers van de campus. Als er 
wensen zijn van medewerkers of studenten voor een plek 
in de plint vanwege een publieke functie of centrale 
toegankelijkheid dan gaat dit gebruik voor. Een voorbeeld 
hiervan is de Law Hub bij de entree van REC A. Als er 
geen interne wensen zijn, wordt de ruimte via UvA 
Holding BV beschikbaar gesteld voor externe verhuur. Het 
aantrekken van partijen en het sluiten van huurcontracten 
vraagt immers om een zakelijke benadering. Aan de 



invulling zijn voorwaarden verbonden. Zo moet het 
eindvoorstel worden goedgekeurd door het College van 
Bestuur en voorafgaand daaraan wordt het voorstel 
afgestemd met de faculteiten.

Als de UvA verkoopt, wordt dan altijd gekozen voor de 
hoogste bieder? 
Een pand moet een marktconforme prijs opbrengen voor 
de huidige staat en de huidige bestemming. De UvA kiest 
voor de meest gunstige bieding (die bestaat uit een 
combinatie van een prijs en eventuele voorwaarden). Het 
geld dat de verkoop van een pand oplevert, komt weer ten 
goede aan de algemene middelen van de UvA (en kan 
gebruikt worden om te investeren in huisvesting op de 
UvA-campussen). Bij eventuele verkoop van panden kijkt 
de UvA zorgvuldig naar het bestemmingsplan en er is 
steeds intensief overleg met de gemeente en bewoners.

Een eventuele koper kan ook na de aankoop de 
bestemming laten wijzigen en dan komt er het zoveelste 
hotel of peperdure appartementen in. Daarmee gaat 
opnieuw een maatschappelijke gebouw in de binnenstad 
verloren. Wat vindt de UvA daarvan? 
Dit is aan de gemeente, zij gaat over 
bestemmingswijzigingen. De UvA laat in het kader van de 
Wet Bibob/bepalingen Van Traa een uitgebreide screening 
uitvoeren naar een potentiele koper en informeert naar het 
voorgenomen gebruik. Daarmee wordt geborgd dat de 
koper een bonafide partij is. Verzoeken voor 
bestemmingswijzigingen moeten worden goedgekeurd 
door de gemeente. De UvA heeft hier geen invloed op.

Meestal zit er bij panden van een UvA een 
maatschappelijke bestemming op het pand. Wijzigt de 
UvA de bestemming voor de verkoop om er meer geld 
voor te krijgen? 
De UvA verkoopt een eventueel pand in de huidige staat 
en met de huidige bestemming. De UvA ziet zich bij het 
afstoten van panden niet als ontwikkelaar; de UvA wijzigt 
zelf niet actief de bestemming. Dat neemt niet weg dat een 
nieuwe eigenaar de gemeente kan verzoeken de 
bestemming van het pand te wijzigen.


