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Geacht college,

De fractie VVD Kirchroa heeft met interesse kennisgenomen van het rapport rondom
de problematiek van de Campus. Hierbij heeft de fractie deze rapportage vanuit een
tweetal aspecten benaderd:
1. Zijn er verwijtbare fouten tijdens de bouw gemaakt en welke instantie is
hiervoor verantwoordelijk?
2. Welke invulling zou het gebouw nog een functionele waarde geven in de
toekomst?
Ad1.
Bij de eerste vraag komt de fractie tot de conclusie dat het rapport hier blijkbaar
duidelijk over is. Vanuit het rapport en de presentatie mag, volgens de fractie,
geconcludeerd worden dat eventueel herstel of gedeeltelijk herstel zeker aan de
orde is. Op initiatief van de VVD hebben alle fracties de gelegenheid gehad om de
daadwerkelijke situatie ter plekke te aanschouwen. Vanuit deze schouw zijn er dan
ook in dit kader enkele vragen bij de fractie gerezen:
a. Is herstel werkelijk aan de orde?
b. Indien ja, in welke mate is herstel een verstandige keuze?
c. Is het juist dat enkele bouwconstructies niet zijn uitgevoerd volgens
bouwkundige/constructieve vastgestelde tekeningen?
d. Indien ja, is dit wellicht verwijtbaar?

Ad2.
De tweede benadering is voor de VVD-fractie van nog wezenlijker aard. Hergebruik
van het gebouw zou volgens de fractie zeker aan de orde moeten zijn. De campus
zou zelfs een functionele aanjager kunnen zijn van culturele en zeker ook
ondernemende initiatieven. Vandaar dat de fractie het college vraagt hoe zij denken
over de volgende gedachtegangen:
a. Zou de campus culturele organisaties kunnen huisvesten die op gebied van muziek
en kunst een aanjager kunnen zijn om (Eu)regionaal talent te bevorderen en passen
binnen de situationele ligging?
b. Zou de Campus een rol kunnen vervullen om startende ondernemers een kans te
bieden om tegen acceptabele voorwaarden hun onderneming vorm te geven?
Goede voorbeelden hiervoor zijn het oude CBS-gebouw en C-mill in Heerlen. Hier is
zeker aangetoond dat ‘afgeschreven’ gebouwen een belangrijke nieuwe, functionele
en aanjagende functie kunnen hebben. Dit zijn toch de ‘vliegwielen’ voor nieuwe
succesvolle initiatieven?
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Graag vraagt de fractie of het college bovenstaande ideeën deelt en zo ja, op welke
wijze zij hier dan vorm aan willen geven.
In afwachting van uw reactie verblijven wij,
Namens VVD Kirchroa,
Wim de Groot
Fractievoorzitter
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