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Vastgoedplan ’14, versie 2012-2013

Geacht college,

De URaad heeft kennis genomen van uw verzoek om in te stemmen met het Vastgoedplan
2014, versie 2012-2013. Hoewel de URaad vraagtekens zet bij sommige plannen, (nieuwbouw
voor onderwijsruimten, verhuizen van het ITC naar de UT), heeft hij begrepen dat ook het
college deze plannen nog op hun merites wil beoordelen en dat het Vastgoedplan slechts de
ruimte biedt om eventueel financiën vrij te maken indien noodzakelijk. Voor de meeste kleinere
projecten op de planning geven we het college graag de ruimte om dit jaar binnen het budget
daartoe te besluiten. We onderschrijven daarbij het uitgangspunt van het college, dat gelet op
de financiële situatie de hand zo veel mogelijk op de knip gehouden dient te worden, dus liever
benutten van bestaande ruimte boven nieuwbouw en geen investeringen indien nut en
noodzaak voor de UT niet evident zijn.
Wel vraagt de URaad zich af in hoeverre er geld begroot moet worden indien de insteek is dit
niet te gebruiken. Kan dit geld dan niet beter begroot worden voor de onderwijsvernieuwingen?
Het bovenstaande resulteert in het volgende conceptbesluit:
De Universiteitsraad,
gezien:
 Het Vastgoedplan 2014, versie 2012-2013;
 De schriftelijke antwoorden op de vragen van de commissie FPB;
gehoord:
 De beraadslagingen in de commissie FPB op 29 februari 2012 en 7 maart 2012 en de
interne vergadering van 14 maart 2012;
overwegende dat:
 Het Vastgoedplan de mogelijkheid biedt geld uit te geven, maar daartoe zeker niet
verplicht;
 Het Vastgoedplan volgens afspraak elk jaar opnieuw ter instemming wordt voorgelegd;
 De plannen m.b.t. het vastgoed voor het jaar 2012 beperkt zijn;
gehoord de toezegging van het college dat:
 Bij grote inhoudelijke afwijking van het plan (zoals het toevoegen van een niet in dit
kalender jaar opgevoerd deelproject) de URaad weer om instemming wordt gevraagd;
 Er eerst gekeken wordt naar een optimale benutting van de beschikbare collegezalen
voordat er nieuwbouw komt.



Er in het geval van grote aanpassingen aan de faciliteiten (zoals de sportvoorzieningen
en het hogedruk lab) de business cases aan de URaad ter instemming worden
voorgelegd;
besluit:
in te stemmen met het Vastgoedplan 2014, versie 2012-2013.

Met vriendelijke groet,
namens de Universiteitsraad,

drs. F.L. Lagendijk
voorzitter

