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1. Inleiding
De Bèta-faculteiten van UvA en VU werken samen ter versterking en verbetering van hun onderwijs en
onderzoek. Onderdeel van deze Amsterdamse Bèta-Samenwerking (ABS) is de gezamenlijke huisvesting
van een aantal disciplines, op Amsterdam Science Park (ASP) dan wel op de Campus Zuidas (CA).
Onderdeel van ABS is ook een voorgenomen samenwerking met SRON (Stichting Ruimte Onderzoek
Nederland). Deze samenwerking is niet alleen wetenschappelijk van aard maar heeft ook betrekking op
de concentratie van technologisch hoogstaande faciliteiten (werkplaatsen, clean rooms) in een HighTIF
gebouw.
Met betrekking tot de huisvesting van het onderzoek en het onderwijs is een fundament gelegd met de
volgende genomen besluiten en afspraken:
1. Samenwerking SRON: In juni 2013 werd in een ‘Letter of Intent’ tussen NWO, UvA en VU
getekend om de samenwerking vorm te geven, en het ‘Bidbook uitvoeringsplan ABC-SRON
HighTIF’ vastgesteld (maart 2014) ten behoeve van onder andere de fondsenwerving. In het
najaar van 2014 werd de kaderovereenkomst wetenschappelijke samenwerking gepresenteerd
na positief advies van de OR FNWI en ODC FALW.
2. UvA en VU Colleges van Bestuur hebben op 26 juni 2014 het Convenant Huisvesting Bèta
Activiteiten gesloten. Onderdeel van dit convenant is de Koers Huisvestingprogramma voor de
bètasamenwerking. De onderliggende gegevens daarvan zijn in 2016 geactualiseerd.
3. De facultaire besturen hebben, na formele advisering door de medezeggenschapsorganen, in
november 2014 het de notitie ‘Inhoudelijke uitgangspunten voor de samenwerking tussen de
FEW en FALW van de VU en de FNWI van de UvA’ vastgesteld. In deze notitie is vastgelegd dat
de drie faculteiten vier richtinggevende inhoudelijk- thematische domeinen kennen, waarbij
Fundamentals of Science en Science for Sustainability op Amsterdam Science Park (ASP) worden
geconcentreerd en Information Science en Human Life Science op de Campus Zuidas.
4. In aansluiting op de uitgangspuntennotitie zijn in overleg met de Facultaire Studentenraden
(FSR’s) van de drie faculteiten tien criteria en uitgangspunten voor de locatie van het
bètaonderwijs vastgesteld: het ‘Afwegingskader locatiekeuzes opleidingen Science in
Amsterdam’ (augustus 2015).
5. De besturen van FNWI en FEW/FALW hebben, na aanpassingen en aanvullingen op grond van
de adviezen van medezeggenschapsorganen, besloten in te stemmen met de verzoeken van de
kernteams Informatica, Natuur- en sterrenkunde (N&S) en Earth, Ecology and Environment
(EE&E) om de vorming van een samenwerkingsinstituut voor te bereiden.
6. In reactie op de adviezen over de voorbereiding van samenwerkingsinstituten is met de
medezeggenschapsorganen afgesproken dat bij verhuizing van opleidingen aan de FSR’s
gevraagd zal worden de verhuizing aan het Afwegingskader locatiekeuzes te toetsen, en hier
advies over uit te brengen .
7. De besturen van FNWI en FEW/FALW hebben, na advisering door de
medezeggenschapsorganen, besloten in te stemmen met de verzoeken van de kernteams
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Informatica, Natuur- en sterrenkunde (N&S) en Earth, Ecology and Environment (EE&E) om de
vorming van een samenwerkingsinstituut voor te bereiden.
8. In reactie op de adviezen over de voorbereiding van samenwerkingsinstituten is met de
medezeggenschapsorganen afgesproken dat bij verhuizing van opleidingen aan de FSR’s
gevraagd zal worden de verhuizing aan dit kader te toetsen, en hier advies over uit te brengen.
9. In 2016 is een aantal groepen van SILS naar het nieuwe OI2 gebouw verhuisd. Daaraan
voorafgaand is de standplaatswijziging aan de Ondernemingsraad (OR) FNWI voorgelegd ter
advisering. De voorbereiding van de verhuizing van Theoretische Chemie VU naar Science Park is
in een vergevorderd stadium (voorziene verhuismoment voorjaar 2017).

Voor de gezamenlijke huisvesting van ABS is een plan opgesteld. In eerste instantie is daarbij door
huisvesting gekeken naar de ruimtelijke inpasbaarheid. Daarna zijn financiële doorrekeningen gemaakt.
In hoofdstuk 2 wordt een toelichting gegeven op de inhoudelijke samenwerking, de match tussen de
vraag en het aanbod, en de impact op studentenaantallen en fte’s per campus. In hoofdstuk 3 wordt de
financiele verrekening tussen VU en UvA beschreven, en in hoofdstuk 4 de afspraken met betrekking tot
de samenwerking met SRON en de realisatie van de HighTIF. In hoofdstuk 5 worden de vervolgstappen
beschreven.

2. Inhoudelijke samenwerking bètafaculteiten UvA en VU
De bètafaculteiten van de UvA en VU werken al jaren op diverse gebieden samen. In de inhoudelijke
propositie, zijn de vier vastgestelde domeinen verdeeld over twee locaties.. Op Amsterdam Science
Park worden de clusters Science for Sustainability en Fundamentals of Science gevormd, op de VUCampus Human Life Sciences en Information Sciences. De medezeggenschap heeft reeds positief
geadviseerd over de concentratie en profilering van de vier domeinen.

Amsterdam Science Park

VU Campus

Figuur 1 Thematische clusters
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De samenwerking zal zich de komende jaren verder ontwikkelen. Door krachten te bundelen kunnen
kennis, specialistische faciliteiten en infrastructuur gedeeld worden. Zo ontstaat een inhoudelijk sterk
bètacluster dat talentvolle studenten en wetenschappers naar Amsterdam trekt, dat het eenvoudiger
maakt om middelen voor onderzoek te werven, waardoor meer tijd en geld besteed kan worden aan
hoogstaand academisch onderzoek en onderwijs.
VU en UvA hebben in het convenant afspraken gemaakt over het huisvestingsprogramma dat nodig is
om de gewenste samenwerking te faciliteren. Het uitgangspunt voor de toekomstige huisvesting is de
clustering van activiteiten en voorzieningen. Deze clustering is voorwaardelijk voor een omvangrijk
bouw- en investeringsprogramma, waarbij ook andere partijen, zoals de gemeente Amsterdam, NWO,
OC&W en VUmc, zijn betrokken.
Samenwerking met SRON en de HighTIF
De aantrekkingskracht van de thema’s Science for Sustainability en Fundamentals of Science op het
Science Park gecombineerd met de daar reeds aanwezig kennisinstellingen zijn doorslaggevend
gebleken voor een succesvolle bid vanuit de bèta-samenwerking op de komst van SRON (Netherlands
Institute for Space Research) naar Amsterdam Science Park. Op juni 2013 is de intentie tot
samenwerken tussen NWO, UvA en VU vastgelegd in een Letter of Intent.
De inhoudelijke samenwerking tussen SRON en de Amsterdam Bèta-samenwerking krijgt fysieke vorm in
geïntegreerde huisvesting. Kantoren van SRON worden gevestigd in gebouw ASP 904 (waar nu de
(FNWI) van de UvA is gehuisvest) in nabijheid en samenhangend met Bèta – VU | UvA, specifiek VU
Aardwetenschappen en UvA Sterrenkunde. Daarmee wordt de inhoudelijke samenwerking maximaal
bevorderd.
Alle hightech instrumentatie faciliteiten, zoals SRON-labs, cleanrooms en hightech engineering
werkplaatsen, worden geclusterd in één gebouw, de Hightech Instrumentatie Faciliteit (HighTIF).
De kracht van de voorgestelde geïntegreerde huisvesting op ASP voor SRON-Bèta-samenwerking heeft
in 2014 al geleid tot een opstartsubsidie van twee maal 500 K€ euro van de gemeente Amsterdam en
het Ministerie van OCW ten behoeve van de ontwikkeling en realisatie van de HighTIF.
Deze samenwerkingsambitie heeft daarnaast reeds geresulteerd in een recent goedgekeurde EFRO
aanvraag waarin valorisatie door samenwerking met MKB centraal staat.
Programma huisvesting Amsterdamse Bèta Samenwerking
Het huisvestingsprogramma voor de bètafaculteiten van UvA en VU omvat de bouw- en
verhuisactiviteiten die in de toekomst gepland moeten worden om, uitgaande van de vier inhoudelijke
domeinen, passende huisvesting te realiseren voor FNWI-UvA en FEW/FALW-VU. Het gaat om het
volgende:




De huisvesting voor de twee samenwerkingsinstituten in oprichting: Informatica, Natuur- en
Sterrenkunde (N&S). De gezamenlijke huisvesting voor Earth, Ecology and Environment (EE&E)
ligt nu niet voor ter besluitvorming.
Vanwege de voorgenomen samenwerking met Aardwetenschappen (deel van EE&E) en
Sterrenkunde (N&S) is ook de komst van SRON naar Science Park onderdeel van het programma.
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Ook is de mogelijke clustering van de neurowetenschappen in ‘Amsterdam NeuroScience’
verkend. Dit ligt nu niet voor ter besluitvorming
Tot slot is er ook autonome groei in staf en studenten die moet worden meegenomen in de
plannen, evenals de aanpassingen die nodig zijn wanneer er verschuivingen zijn in de locatie van
onderwijs.

In het programma wordt nagegaan of de op inhoudelijke gronden gemotiveerde huisvesting haalbaar en
betaalbaar is. ‘Haalbaar’ betreft de vraag of het mogelijk is de benodigde m2 en voorzieningen voor een
samenwerkingsinstituut op één locatie te realiseren. Bij de betaalbaarheid gaat het om de vraag of die
m2 en voorzieningen binnen de financiële kaders van de meerjaren huisvestingplannen van UvA en VU
gerealiseerd kunnen worden. Beide vragen vallen onder de uitvoering van het Convenant Huisvesting
2014.
Ruimtelijke vertaling (match vraag aanbod)
In 2016 is de koers huisvesting geactualiseerd. De gegevens ten aanzien van medewerkers (FTE) en
studentenaantallen zijn geüpdatet.
Tevens is naar het beschikbare aanbod van ruimten gekeken op de Campus en op Science Park. Ook is
gekeken naar de tijdlijn van geplande nieuwbouw-ontwikkeling. Daarbij is het thema Onderwijs qua
huisvesting verder uitgewerkt en is preciezer gekeken naar de aantallen studenten en soorten ruimten
die het onderwijs nodig heeft (practicum, werkgroepzalen, studievoorzieningen etc.). Er is nadrukkelijk
ook rekening gehouden met ruimte voor studieverenigingen, studieplekken, ondersteunende staf en
studentenbalies. Uitgangspunt is dat onderzoek en onderwijs zoveel mogelijk op dezelfde locatie
plaatsvinden. De locatie van het onderzoek is gebaseerd op de keuze die de faculteiten hebben gemaakt
voor profielen per locatie (zie boven). Er is ten opzichte van 2013 nader in beeld gebracht wat de
wensen zijn met betrekking tot onderzoek infrastructuur per cluster en ook met de belangrijke
voorzieningen als werkplaatsen, kassen en klimaatkamers. Met al deze gegevens is getracht te komen
tot een optimale match tussen vraag en aanbod en in de tijd, zodanig dat alle groepen en opleidingen
een goede plek op de beschikbare locaties hebben en de te vormen instituten worden ondersteund .
Voor de actualisatie van de koers is er een match gemaakt tussen de vraag (inclusief de geüpdatete
brongegevens en de inhoudelijke ontwikkelingen) en het aanbod op ASP en de VU Campus. De match
tussen vraag en aanbod geeft t/m stap 6 onderstaande resultaat aan verhuisbewegingen, die per stap in
de tijd zijn opgenomen:
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Beta samenwerking plus SRON - variant triple A
Stap nr Jaar

Van

Naar

Beweging

2016 Campus Campus Ol2 groepen VU verhuizen: scheikunde, MCB, IvM C&B, bioinformatica (deels)
1

a 2016

2

a 2017 Campus
b 2017 Campus

3

a 2018

ASP

ASP

Campus SILS verhuizen

ASP
ASP

Groep Slootweg (organische chemie VU) gaat over naar UvA HIMS (volgt scenario Koes)
Theoretische chemie VU verhuizen

Campus Informatics UvA (IvI) verhuizen inclusief computerlabs

b 2018 ASP
ASP COS intern verhuizen
c 2018 Campus Campus Informatica VU verhuizen
d 2018 Campus Campus Wiskunde VU verhuizen
(gewenst NU, nadere invulling volgt)

4

Gebouw
Ol2
Ol2

ASP 904
ASP 904

NU
NU
ASP 904
NU
Campus

a 2018

ASP

ASP

Computermuseum verhuizen. Van ASP B0 naar n.t.b.

b 2018

ASP

ASP

deel labs IBED intern verhuizen: van D4 naar B0

ASP 904

NTB

5

a 2018 ASP
b 2018 Campus

ASP
ASP

aanvullende ruimte in bouwdeel D vrij maken. Een deel van SILS van D2 en D3 naar A2 en A3
deel natuurkunde fundamentals VU verhuizen: labs naar bouwdeel D, kantoren naar C3

ASP 904
ASP 904

6

2019 ASP
2019 Campus
2019 ASP

ASP
ASP
ASP

Technologisch centrum FNWI verhuizen
werkplaats VU (deels) naar ASP > er ontstaat een gezamenlijk technologisch centrum VU-UvA
Deel FB FNWI, IIS en deel BKT verhuizen

HighTIF
HighTIF

2019 ASP
2019 Campus

ASP
ASP

restant labs IBED intern verhuizen: van D4 naar B0
restant natuurkunde fundamentals VU verhuizen: labs naar D4

ASP 904
ASP 904

2019 Campus
2019 Campus

ASP
ASP

Aardwetenschappen VU verhuizen: kantoren (C2) en labs (B0) naar ASP 904
Aardwetenschappen VU verhuizen: cleanroom naar HighTIF

ASP 904
HighTIF

SRON verhuizen: kantoren (C3) en algemene ruimtes (C3/B0) naar ASP 904
SRON verhuizen: niet te sharen (vergader)ruimtes naar ASP 904
SRON verhuizen: cleanroom, werkplaats, labs, kantoren en algemene ruimten naar HighTIF

ASP 904
ASP 904
HighTIF

2020
2020
2020

2020 Campus Campus athena en gezondheidswetenschappen VU verhuizen

NTB

MF

(de NTB bewegi ngen zi jn rekenkundi g opgenomen om een s l ui tend gebrui k va n ASP904 te houden. Fei tel i jke i nvul l i ng va n deze bewegi ngen wordt op een l a ter
moment door FNWI va s tges tel d.)
(het s chui fmodel ga a t ui t va n hel e ja ren, i n de i mpl ementa ti e wordt di t verder meegegenomen)

Figuur 2 Stappenplan variant A’’’
Het ritme van de verhuisbewegingen sluit zoveel mogelijk aan op de geplande bouwopgaven op de
beide locaties. Doordat er groepen verhuizen naar nieuwbouw ontstaat in er in de bestaande panden
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schuifruimte voor groepen en een plek voor groepen die van de andere campus komen. Zo vormt zich
een gefaseerd huisvestingsprogramma waarbij stapsgewijs de thematische clusters vorm krijgen.
Uitgangspunt van het Convenant 2014 is dat er per Deelproject (per verhuisbeweging in de tijd) wordt
besloten en ook de medezeggenschap wordt betrokken. Dit blijft onverminderd van kracht.
Effecten op aantallen fte’s op de campussen
De actualisatie van de koers ABS 2016 laat, in combinatie met de update van de brongegevens, in het
eindbeeld een beperkte verschuiving in totaal aantal fte per campus binnen de bèta-samenwerking zien
(15 fte t/m stap 6).

FTE VU op VU campus
FTE VU op ASP
FTE UvA op ASP
FTE UvA op VU Campus
Totaal FTE

2016
960
11
1.152
44
2.167

2017
941
30
1.152
44
2.167

Totaal FTE op VU Campus
1.004
985
Totaal FTE op ASP
1.163
1.182
Totaal FTE
2.167
2.167
delta in fte op VU Campus
25
delta in fte op ASP
-25
Figuur 3 Effecten op aantal fte's op de campussen (personeel in dienst)

2018
836
136
998
198
2.167

2019
748
223
998
198
2.167

2020
748
223
998
198
2.167

1.034
1.134
2.167
73
-73

946
1.222
2.167
-15
15

946
1.222
2.167
-15
15

Effect op onderwijs
Voor onderwijs is door FB/DT van de samenwerkende faculteiten beschreven op welke campus de
opleidingen zich in het beeld t/m stap 6 bevinden. Hierin volgt onderwijs zoveel mogelijk onderzoek. De
locatiekeuze van opleidingen resulteert in een verschuiving van het totale aantal studenten binnen de
bèta-samenwerking per campus van 663 studenten t/m stap 6.

Figuur 4 Effecten op studentenaantallen
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Er is rekening gehouden met goede positionering onderwijs op zowel de Campus als ASP. In de
uitwerking is op ASP rekening gehouden met het leegkomen van onderwijsruimte als gevolg van het
verhuizen van de informaticaopleidingen, die ingezet kan worden als kantoor- of labruimte ten behoeve
van het te realiseren beeld t/m stap 6. De Joint Degrees (BA Nat, Ba Sch) hebben reeds in 2016 als
locatie ASP en zijn elders verrekend. Deze zijn geen onderdeel van deze delta berekening.
De verschuivingen zien er in vierkante meters als volgt uit.
van/naar campus
UvA naar VU CA

groep
SILS-O2

IvI

VU naar ASP

Theoretische Chemie

Natuurkunde

Aardwetenschappen

Saldo m2 gebruik (optelling verhuisbewegingen)

in m2 vvo
kantoren
labs
voorzieningen
kantoren
labs
voorzieningen
kantoren
labs
voorzieningen
kantoren
labs
voorzieningen
kantoren
labs
voorzieningen
kantoren
labs
voorzieningen

2016
721
1.088
132

2017

2018

2019

2020

3.318
70
336

1.708
2.016

840
1.414
952

-721
-1.088
-132

-385
-1.088
-132

-1.995
858
-132

-581
2.650
-132

-581
2.650
-132

Figuur 5 Effecten op vierkante meters
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3. Financiële vertaling
In het Convenant 2014 is afgesproken dat VU en UvA gezamenlijk een transparante methodiek
ontwikkelen voor de financiële afspraken tussen de instellingen inzake huisvesting.
Binnen de instelling gelden de vigerende afspraken tussen instelling en faculteit(en). Voor UvA is dit het
huur-verhuur model, waarvoor de faculteit wordt bekostigd en binnen de VU is dit het zogenaamde
KDM/TDH-model. Hierin verandert dus niets voor de faculteiten als gevolg van de bètasamenwerking.
Volgens de geactualiseerde Koers 2016 wordt in de totale huisvesting voor de samenwerking, in
aanvulling op het reeds lopende nieuwbouwprogramma bij de VU geïnvesteerd, namelijk:
 € 35,2 mln. gezamenlijk VU € 2,75 mln., UvA€ 2,75 mln., NWO € 2,75 mln. als kapitaalsstorting
in de HighTIF, subsidies € 11,0 mln., bijdrage NWO € 7,95 mln. middels een lening en externe
lening door NWO (€ 8 mln.) voorzien in de HighTIF
 € 13,1 mln. te investeren in ASP904
 € 10 mln. in gebouw NTB op het Sciencepark
 € 9,8 mln. aanvullend te investeren op de VU Campus.
Daarnaast kiezen VU en UvA voor een robuust en duurzaam model dat samenwerking maximaal
ondersteunt, dus belemmeringen voorkomt op onderlinge samenwerking. Dit betreft het financieel
verrekenmodel huisvesting ABS, welke is vastgelegd in “Samenvatting financiële afspraken betahuisvesting”.
Financieel verrekenmodel huisvesting ABS
Uitgangspunt is dat de VU en UvA in de bèta-omgeving een vergelijkbare kwaliteit kunnen bieden. Dit
inzicht is gebaseerd op een vergelijking van de hoogte van de investeringen bij nieuwbouw, de
specificaties van de gebouwen en voorzieningen, en het niveau van m2 gebonden dienstverlening (zoals
beveiliging, schoonmaak, energie etc.). Ook is duidelijk geworden dat de beschikbare ruimte (aantal m2
BVO per FTE/student) binnen de panden niet wezenlijk verschilt tussen de locaties. Qua scope van
levering, is het inzicht verdiept. Op de Campus is het in de nieuwe panden gebruikelijk dat een complete
werk- en studieomgeving wordt geboden, uiteraard in nauw overleg met de gebruikers. Op Science Park,
wordt een deel via de faculteit geleverd. Uiteindelijk is de totale inrichting qua kostenniveau
vergelijkbaar. Overigens blijven de bestaande regelingen van partijen inzake het praktisch gebruik van
de ruimten op de betreffende locatie van toepassing. Dit is ook zo opgenomen in het bestaande
Convenant 2014, art. 9.
Het idee achter dit model is:
 Ter ondersteuning van de samenwerking tussen bèta-groepen van UvA & VU wensen
instellingen over en weer duurzaam gebruik te maken van huisvesting op elkaars campussen.
UvA-groepen gehuisvest op de VU-campus volgen de huisvestingsregels van de VU. VU-groepen
gehuisvest op het Amsterdam Science Park, volgen de regels van de UvA.
 Instellingen zijn verantwoordelijk voor eigen investeringen op de eigen campus.
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UvA en VU wensen verschillen in waarde tussen gebruikte huisvesting door middel van een
eenvoudige en transparante afspraak te verrekenen.
In onderling overleg worden type ruimte (labs, kantoren en ook onderwijsruimte/gebruik)
onderscheiden waar bèta-groepen op de campussen gebruik van maken. Voor deze ruimten
wordt een eenheidsprijs vastgesteld waarmee de waarde van de ruimte kan worden bepaald.
Het te verrekenen bedrag wordt jaarlijks, voorafgaand aan het boekjaar bepaald op basis van
het werkelijk verwachte gebruik en maandelijks verrekend.
Eventuele extra uitgaven ten behoeve van de samenwerking worden in onderling overleg
bepaald en gezamenlijk gedragen.

Het financieel model dat specifiek en alleen voor de Amsterdamse Bèta Samenwerking is uitgewerkt,
hanteert gelijke prijzen voor de afrekening van het verschil in ruimtegebruik per ruimte-soort op de
beide locaties.
De delta in het ruimtegebruik onderzoek wordt als volgt verrekend:
a) voor kantoorgebruik en voorzieningen met het vaste tarief van 341 euro /m2 vvo (200 +25+116
voor respectievelijk huur, inrichting en levering & diensten)
b) voor labgebruik het vaste tarief van 601 euro /m2 vvo (450+35+116 voor respectievelijk huur,
inrichting en levering & diensten)
c) Indexatie 2% per jaar m.i.v. 2018 (basisjaar 2017)
d) Termijn: de gebruiksduur per verhuizende groep is 20 jaar
e) Verrekenafspraak: jaarlijks in oktober wordt het saldo ruimtegebruik voor het nieuwe
begrotingsjaar afgestemd en gezamenlijk vastgesteld.
f) Feitelijke verrekening maandelijks te factureren door de per saldo ontvangende partij.
De delta in het ruimtegebruik onderwijs wordt als volgt verrekend:
a) voor practicum onderwijs met het tarief van 1400 euro per student
b) De Joint Degrees (BA natuurkunde, BA scheikunde) hebben reeds in 2016 als locatie ASP en
worden elders verrekend. Deze zijn geen onderdeel van de delta
c) voor regulier onderwijs met het tarief van 900 euro per student
d) Indexatie 2% per jaar per jaar m.i.v. 2018 (basisjaar 2017)
e) Termijn: de gebruiksduur per verhuizende groep is 20 jaar
Afspraak t.a.v. SRON
UvA en VU dragen ieder een gelijk deel bij aan de exploitatie van ASP voor SRON gedurende de looptijd
van het huurcontract dat UvA met SRON sluit t.a.v. de huur van ruimte in ASP. Hiertoe is in de
verrekentabel opgenomen een bijdrage van de VU van 100k€ (prijs 2017, geïndexeerd met 2%) vanaf
2019.
In onderstaande grafiek zijn de onderlinge geldstromen in beeld gebracht. Deze volgen de
verhuisbewegingen van de onderzoeksgroepen en bijbehorende opleidingen t/m stap 6 van de
verhuisbewegingen.
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Jaar
Meters

Onderwijs

Kantoor
Lab
Voorziening
Practicum
Regulier

Financieel effect
Meters
Kantoor
Lab
Voorziening
Onderwijs
Practicum
Regulier
SRON
TOTAAL

€
€
€
€
€
€

2017

2018

2019

2020

2021

-385
-1088
-132
0
129
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Figuur 6 onderlinge geldstromen
Resultaat van toepassing verrekenmodel
Met dit model is de geldstroom van VU naar UvA groter dan omgekeerd. Dit wordt veroorzaakt doordat
er meer onderzoekers van de VU verhuizen naar Science Park en er daarmee meer vraag naar lab- en
kantoor ruimte op Science Park ontstaat. Dit effect doet zich voor vanaf 2018/2019 (na
verhuisbewegingen Instituut voor Informatica (IvI)/Natuurkunde). Tegelijkertijd komen er meer UvA
studenten naar de Campus, die vanuit de UvA op deze locatie hun UvA bèta-opleiding volgen. Het
financiële effect hiervan is beperkter dan van de verschuiving van het onderzoek. Er worden op
instellingsniveau afspraken gemaakt over een planning & control cyclus voor de jaarlijkse verrekening
van de delta in m2 en in aantal studenten per campus. Benadrukt wordt dat de VU en UvA studenten,
ongeacht de locatie, bij de eigen universiteit van hun keuze blijven.
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4. Vervolg
Het financieel verrekenmodel huisvesting ABS zal worden vastgesteld, geïmplementeerd en toegepast
bij de opvolgende stappen uit de schuiftabel behorende bij Bètasamenwerking 2016. Per verhuizende
groep wordt een huisvestingsplan gemaakt in het betreffende gebouw, onder regie van de
locatiehouder (VU/ of UvA/huisvesting), in nauwe afstemming met de faculteit en de te verhuizen
onderzoeksgroep en opleidingen (medewerkers en studenten). Per pand worden de afspraken
vastgelegd in een gebruikersovereenkomst.
Toekomstige vervolgmogelijkheden ABS

VU zal rekening houden met voldoende ruimte voor de huisvesting van de afdelingen Ecologie en IVM
van EEE, inclusief bijbehorende opleidingen op de Campus. UvA zal rekening houden met voldoende
huisvesting van de groep SILS-neuro, inclusief bijbehorende opleidingen

5. Risico’s
UvA en VU hebben in november 2016 een gezamenlijke risicoanalyse gemaakt voor de uitvoering van
het convenant huisvesting ter ondersteuning van de bèta-samenwerking. De belangrijkste risico’s zijn
benoemd en beheersmaatregelen zijn geïnventariseerd.
1. Onvoldoende draagvlak bij studenten en medewerkers; negatief advies op voorgenomen
besluiten. Beheersmaatregel: goede en open communicatie, tijd voor draagvlakvorming voor
verhuisbeweging, ruimte voor input en eigen wensen van onderzoekers, docenten en studenten
per verhuisbeweging.
2. De schuifbewegingen 1 t/m 6 passen niet binnen de financiële randvoorwaarden.
Beheersmaatregel: Op voorhand positief getoetst en te dragen binnen totaal van integrale
huisvestingslasten per instelling. Gedurende totale programma monitoren ivm mogelijke
veranderingen in groei en/of krimp.
3. Financiering van benodigde investeringen.
Beheersmaatregel: investeringsvoorstellen passen binnen de ratio’s van solvabiliteit en
liquiditeit. Sluitende business case HighTIF met voldoende inbreng vermogen.
4. Extra leegstand als gevolg van niet aansluitende / latere uitvoering schuifstappen.
Beheersmaatregel: bij start van het programma optimale verdeling, nog wel rekening te houden
met frictieleegstand per stap. Geen ruimte vrij maken met risico op leegstand als opvolgende
stap niet wordt besloten.
5. Onvoldoende mogelijkheden voor tussentijdse bijsturing over looptijd van totaalprogramma.
Beheersmaatregel: Inrichting programma-organisatie en inrichting changemanagement
huisvesting.
6. Gefaseerde besluiten; realisatie van totale koers kan tussentijds vast lopen.
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Beheersmaatregel: in de respectievelijke campus-portefeuilles van de instellingen is voldoende
flexibiliteit aanwezig om huisvestelijk een tussentijdse beëindiging op te vangen, er van
uitgaande dat eenmaal gerealiseerde verhuizingen niet worden teruggedraaid.
7. Ondersteunende dienstverlening op andere terreinen dan huisvesting wordt niet of te laat
ingericht. Beheersmaatregel: start programma met faculteiten en ondersteunende diensten
voor de inrichting van de bedrijfsvoering onder regie van het AAA-overleg.
8. Transitie kosten: frictie leegstand en verhuiskosten Faculteiten.
Beheersmaatregel: beperkte tijdelijke leegstand gedurende een kalenderjaar of een studiejaar
vertaalt zich niet direct in cash-out. Daarmee hoeft dit geen knelpunt te zijn. Langere leegstand
moet worden voorkomen door de schuifbewegingen over en weer zo dicht mogelijk op elkaar
uit te voeren. Verhuiskosten moeten zoveel mogelijk worden beperkt door dubbele
verhuizingen van een groep te vermijden (dus direct naar de definitieve locatie).
9. Ramingsverschillen: De kostencalculaties zijn gebaseerd op aannames van normen, gevraagde
oppervlakten, kwaliteitsverwachtingen en kengetallen.
Beheersmaatregel: De kosten onderbouwingen blijvend te monitoren.
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