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Geacht College, 
 
De Universiteitsraad heeft in zijn vergadering van 27 september 2021 de gang van zaken 
rondom de Humanities Campus besproken. Hij constateert dat na een jarenlang traject door 
het College van Bestuur wordt afgezien van de nieuwbouwplannen voor de Humanities 
Campus in de huidige vorm en dat dit is ingegeven door de toegenomen weerstand en het 
daaruit voortvloeiende risico op een lang traject van bezwaarprocedures. 
 
De Raad heeft daarbij overwogen dat:  
- Dit risico reeds op voorhand was te voorzien en hierop klaarblijkelijk onvoldoende 
door het college is geanticipeerd; 
- Als gevolg hiervan bewoners van het Doelencomplex jarenlang nodeloos in 
onzekerheid hebben verkeerd en een zware last hebben moeten dragen; 
- Excuses vanuit de universiteit aan de bewoners van het Doelencomplex voor de 
veroorzaakte situatie tot op heden nog zijn uitgebleven; 
- De universiteit ook veel kostbare tijd en middelen heeft verloren aan de 
planvorming en voorbereiding van deze nieuwbouwontwikkeling; 
- Medewerkers en ook studenten nu nog langer in onzekerheid verkeren aangaande 
de huisvestingsfaciliteit en last ondervinden van het niet-transparante proces dat 
medewerkers niet meeneemt in de besluitvorming; 
- De Universiteitsraad hierover pas enkele uren voor de persconferentie is 
geïnformeerd; 
 
De Raad betreurt het door het College van Bestuur gevoerde beleid en de situatie die 
hierdoor voor bewoners, personeel en studenten is ontstaan alsmede de wijze waarop de 
Universiteitsraad is betrokken. Hij adviseert:  
1. Excuses aan te bieden aan de bewoners van het Doelencomplex; 
2. Te reflecteren op het doorlopen traject, hoe de relevante risico’s zijn beoordeeld en 
verwerkt en de Raad te informeren over de bevindingen/uitkomst van deze reflectie; 
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3. Op korte termijn en op participatieve wijze een helder proces tot stand te brengen 
over het vervolgtraject met daarin aandacht voor hoe stakeholders (personeel, studenten, 
medezeggenschap en omwonenden) worden betrokken in de nieuwe planvorming.  
4. Intensiever en frequenter met de Universiteitsraad op te trekken in dit 
vervolgtraject. 
 
Hoogachtend,  
namens de Universiteitsraad, 
 
 
 
 
C.J. de Roon  
Voorzitter 


