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Delft staat onder grote druk door de groei van het aantal studenten. Tot 2027 wordt nog een 
stijging van bijna 6000 studenten verwacht. Dit komt boven op de druk van de grote opgaven voor 
wonen en werken. Dat geeft grote dilemma’s voor de stad. Er bestaan geen gemakkelijke en snelle 
oplossingen. Er is bovendien geen beste oplossing die alle partijen bevalt; de kunst is om de balans 
te zoeken. Daarbij is samenwerken van alle betrokkenen noodzakelijk, want geen partij kan het 
alleen. Daarvoor moeten we in gesprek met elkaar. 
Delft heeft weinig ruimte en bezit weinig grond. Er is een ventiel nodig om de stad leefbaar en 
woningen betaalbaar te houden voor alle inwoners. Daarvoor dient zowel naar de regio als in de 
stad als ook naar de campus gekeken te worden. We moeten voor de korte termijn kijken naar 
vormen van tijdelijke studentenhuisvesting. Bovenal is een goede regulering van de bestaande 
woningvoorraad urgent. Alle mogelijke instrumenten dienen benut te worden, waarbij ook de 
creativiteit van de stad een belangrijke rol kan spelen. Bij dit alles is samenwerking noodzakelijk, 
niet alleen tussen de gemeente en TU Delft, maar ook tussen de studenten en 'andere' inwoners 
van Delft.  
 
Opening door moderator Rob Hundman: verschillende perspectieven 
http://www.topdelftdesign.nl/wp-content/uploads/2020/02/Intro-stadsgesprek-
Studentenhuisvesting-in-balans-11-maart-2020-TOPdelft-Rob-Hundman.pdf 
Om vanavond elkaar beter te begrijpen en tot gedeelde oplossingen te kunnen komen, roept 
moderator Rob Hundman op democratisch in dialoog met elkaar te gaan, onder de spelregel: wees 
geïnteresseerd in de ander! 
Het programma is als volgt. Allereerst worden de perspectieven van diverse betrokken partijen 
belicht; wethouder wonen Karin Schrederhof over de huisvestingsopgave van de gemeente Delft, 
Stichting Herontwikkeling tot Studentenhuisvesting Delft (SHS) voorzitter Romée Rodriguez en Hielke 
Piera van studentenpartij ORAS over de belangen van de studenten en Maartje Martens namens 
verschillende bewonersbelangenorganisaties. Vervolgens wordt Marc Numan van de TU Delft 
geïnterviewd over zijn kijk op de studentenhuisvesting op de campus. Hij vervangt vanavond Nicoly 
Vermeulen van het College van Bestuur die om persoonlijke redenen niet aanwezig kan zijn. In het 
tweede deel van de avond gaan deze sprekers, aangevuld met DUWO-bestuurder Barend Kuenen, in 
dialoog met de aanwezigen in de zaal. 
 
1. Verschillende perspectieven 
 
Het perspectief van de gemeente, wethouder Karin Schrederhof 
http://www.topdelftdesign.nl/wp-content/uploads/2020/02/Presentatie-Karin-
Schrederhof-11-maart-2020.pdf  
Wethouder wonen Karin Schrederhof benadrukt in de eerste plaats dat studenten veel voor de stad 
betekenen. Ze maken de gezelligheid, ze zijn de motor voor de stad. Het feit dat de burgemeester 
voorzitter wordt van het netwerk kennissteden illustreert dit belang. Maar, geeft zij aan, “studenten 
schuren ook met de overige bewoners”. Als voorzitter van de Taskforce studentenhuisvesting, waarin 
gemeente, TU en DUWO gezamenlijk optrekken, is zij verantwoordelijk voor het in goede banen 
leiden van de studentenhuisvesting. 
Er zijn twee problemen die met elkaar interfereren: de schaarste op de woningmarkt in het 
algemeen en de groei van studenten in Delft. Bij het probleem van de schaarste op de woningmarkt 
spelen de vragen hoe we de schaarse woonvoorraad beschermen, hoe we op leefbaarheid sturen en 



hoe we de grote vraag naar huisvesting faciliteren. De ambitie is om ongeveer 15.000 woningen erbij 
bouwen. De opgave die ontstaat door de enorme groei van studenten van de TU Delft wordt 
geïllustreerd door de volgende grafiek. TU Delft is zeer in trek voor zowel internationale als nationale 
studenten. 
 

 
Bron: prognose Lokale Monitor Studentenhuisvesting Delft 2019 

 
Door de druk op de woningmarkt enerzijds en de groei van de studenten in Delft anderzijds is de 
problematiek zeer urgent: “Als ik niet ergens een ventiel opzet, dan hebben studenten en hun ouders 
wel weer een andere oplossing met niet gewenste effecten.” 
Om de studentenhuisvesting in goede banen te leiden is sinds 2017 de Omzettingsvergunning 
ingesteld. Sindsdien zijn een aantal trends zichtbaar:  

 Een toename van omzetting in zelfstandige eenheden (“verstudioïsering”);  
 Het aantal vergunningen is beperkt gebleven, hetgeen illegale verkamering doet vermoeden; 
 De wijken Wippolder, Hof van Delft, Voorhof en de binnenstad hebben de meeste 

kamerbewoning. 
 
De gemeente gaat nu verschillende sturingsmogelijkheden in beeld brengen. Hierbij kan gedacht 
worden aan het afgeven van een vergunning voor zelfstandige eenheden, een andere of geen WOZ-
waardegrens en het ontzien van bepaalde buurten. 
 
De opgave is ook om geschikte locaties te vinden zowel in Delft als in de regio. Daarbij zal het gaan 
om een combinatie van permanente (nieuwbouw), transformatie van bestaande bouw en tijdelijke 
huisvesting, wat een flinke opgave is, want “het is echt worstelen met de ruimte”, aldus Karin. “De 
urgentie is hoog, dus een ventiel is noodzakelijk. Denk daarbij aan de vorm van tijdelijke huisvesting 
voor studenten, jongeren en spoedzoekers.” 
 
Het perspectief van de studentenorganisaties, Romée Rodriguez en Hielke Piera 
http://www.topdelftdesign.nl/wp-content/uploads/2020/02/Presentatie-
Rom%C3%A9e-Rodriguez-van-SHS-en-Hielke-Piera-van-Oras-11-maart-2020.pdf 



Romée Rodriguez (SHS) en Hielke Piera (Studentenpartij ORAS) zijn heel concreet: “Wij willen dat er 
woningen komen.” Daarvoor reiken zij de hand uit naar de gemeente en de TU Delft om samen op 
zoek te gaan naar de geschikte oplossing. 
Aangezien zij zelf studeren aan de universiteit weten zij goed wat er onder studenten leeft en wat ze 
nodig hebben. Ze benadrukken dat de huidige situatie op het gebied van huisvesting zeer kritiek is. 
De Taskforce huisvesting studenten geeft weliswaar aan dat buiten de stad naar geschikte ruimte 
gezocht moet worden, maar we moeten ook binnen de stad kijken. Huisvesting in een andere stad is 
namelijk niet altijd goed voor de integratie van studenten in hun studiestad. 
 
De gemeente en de TU Delft hebben een aantal maatregelen genomen die van invloed zijn op de 
opgave. Door de maatregel tegen verkamering, die de gemeente heeft ingesteld zijn er nu te weinig 
studentenhuizen in Delft. De gemeente heeft geen alternatief. Daarnaast zorgen huisjesmelkers voor 
veel problemen zoals slecht onderhoud, hoge prijzen en nepappartementen die worden 
aangeboden. Extra kwetsbaar voor huisjesmelkers zijn de internationale studenten die vaak moeilijk 
aan een woning kunnen komen. Daarnaast dient er samen met de gemeente gekeken te worden 
naar hoe een meer positief imago van de student gecreëerd kan worden. 
 
De TU Delft heeft te maken met een enorme groei van het aantal studenten, maar mag geen 
overheidsgeld in woningen investeren en werkt daarnaast met erfpacht. Hierdoor is de universiteit 
voor een bepaalde tijd de grond kwijt wat het moeilijk maakt om toekomstplannen te maken. Romée 
en Hielke motiveren de TU Delft daarom een campusstrategie op huisvesting te ontwikkelen, waarin 
ook nagedacht dient te worden over tijdelijke woningen. 
De studenten dragen de volgende oplossingsrichtingen aan. Zij vragen om samenwerking van de 
gemeente en TU Delft. 
 

 Herken de kritieke toestand 
 Inspanningsovereenkomst: werk samen en wees creatief, kijk naar Abtswoude Bloeit 
 Platform voor inwoonmogelijkheid 
 Tijdelijke woningen voor langere tijd 
 Versoepel beleid 
 Subsidieer huizen met gedeelde voorzieningen voor ontwikkelaars 

 
Het perspectief van de bewonersorganisaties, Maartje Martens 
http://www.topdelftdesign.nl/wp-content/uploads/2020/02/Presentatie-Maartje-
Martens-bvtunoord_11-maart-2020.pdf 
Maartje Martens spreekt vanavond, naast bewoners belangenvereniging TU Noord, namens 
meerdere bewoners belangenorganisaties. De boodschap is helder: Delft, de betaalbaarheid van de 
woningvoorraad en leefbaarheid van woonwijken staat onder druk door illegale verkamering en 
appartementsplitsingen, doe er wat aan, er moet veel meer gebeuren.  
 
Door de recente groei van studentenaantallen zien bewoners een aantal negatieve ontwikkelingen in 
hun wijken plaatsvinden. Zo moeten zij hun wijken delen met steeds meer passanten (studenten en 
expats), die slechts tijdelijk in de wijk wonen, een andere leefstijl dan de reguliere bewoners hebben 
en daarbij geholpen worden door beleggers of investeerders die hun toevlucht zoeken in buy-to-let. 
Dit heeft een negatief effect op het aanbod betaalbare woningen, zowel voor reguliere bewoners als 
voor studenten. 
 
Daarom moeten er én meer woningen gebouwd én tegelijkertijd de bestaande voorraad beter 
gereguleerd worden. Want bouwen duurt te lang, terwijl de bestaande woningvoorraad steeds 
grotere aantrekkingskracht heeft op investeerders/beleggers, die de hoofdprijs vragen bij verhuur.  
 



Ondanks de omzettingsvergunning gaat de illegale verkamering namelijk door, worden woningen 
gesplitst in vaak hele kleine appartementen (met hoge huren en korte woonduur), stijgen de 
huurprijzen en nemen de tijdelijke huurcontracten toe. Het gevolg is een dalend aanbod betaalbare 
gezinswoningen en een duurder, kleiner en tijdelijke woningaanbod in zowel de huur als koopsector. 
Dit aanbod is geschikt voor expats, kenniswerkers en toeristen, maar niet voor: reguliere bewoners, 
studenten of gezinnen. 
  
Dit werkt een toename van passanten in de hand en daarmee een afname van de sociale cohesie in 
wijken. Daardoor neemt niet alleen de overlast in veel buurten toe en vertrekken gezinnen, maar zal 
er tevens een tekort aan kamers voor studenten ontstaan omdat legale verkamering stagneert en de 
gerealiseerde microappartementen ook voor hen te duur zijn. 
 
Het voorstel van de bewonersorganisaties is: 

 Doorgaan met verkameringsbeleid (omzettingsvergunning); toevoeging: ook introduceren 
voor nieuwbouw 

 Reguleren van woningvorming (=woningsplitsing): 
o Eerst vergunnen dan pas verbouwen + sancties 
o Leefbaarheidstoets zoals bij omzettingsvergunning 
o Geen splitsing voor woningen kleiner dan 50 m2 

 Registratie verkamerde panden inclusief hospitaverhuur om: 
 De overlast van (reeds) verkamerde panden aan te kunnen pakken via de APV: regels voor 

goed verhuurderschap voor alle verhuurders (een goed voorbeeld is de Groningse 
verhuurdersvergunning die sinds 1.1.19 bestaat) 

 Reguleren van vakantieverhuur via vergunning (Deze is volgens een recente uitspraak van de 
Raad van State verplicht) in combinatie met een leefbaarheidstoets. Dit  i.v.m. de glijdende 
schaal tussen tijdelijke verhuur, short-stay-contracten en vakantieverhuur, die verhuurders 
naar believen kunnen toepassen zonder duidelijke registratie en regulering.   

 
Het perspectief van de TU Delft, Marc Numann 
Marc Numan (TU Delft Real Estate en namens de TU lid van de werkgroep van de Taskforce 
studentenhuisvesting) geeft desgevraagd aan dat de universiteit weinig kan sturen op de aantallen 
studenten; de universiteit staat hoog in de ranglijsten, de vraag naar ingenieurs is groot en de TU 
heeft het probleem voor veel studies de enige universiteit in Nederland te zijn. Hierdoor kunnen 
studenten niet thuis blijven wonen, waardoor ze genoodzaakt zijn naar de stad te verhuizen. 
De TU Delft is primair verantwoordelijk voor onderwijs, onderzoek en valorisatie. Daarbij bepaalt 
nationaal beleid dat universiteiten, en dus de TU Delft, formeel geen verantwoordelijkheid hebben 
voor studentenhuisvesting. Die ligt in Delft bij DUWO. Desalniettemin voelt de universiteit zich wel 
verantwoordelijk en werkt zij daarom goed samen met gemeente en DUWO.  
 
De TU is niet tegen wonen op de campus, maar loopt wel tegen dilemma’s aan. Er is ruimte op de 
campus, maar de opgave is groot hoe hier mee om te gaan. Zoals de stad Delft het dilemma kent hoe 
ruimte te bieden aan 15.000 woningen en 10.000 banen, zo kent de TU Delft dat dilemma op de 
campus. Er is ruimte nodig voor de primaire taken van de universiteit: onderzoek, nieuwe TU-
gerelateerde bedrijvigheid en voor het faciliteren van technologische ontwikkelingen. Daarbij is de 
onderlinge nabijheid van universiteit en bedrijven heel belangrijk voor wetenschappelijk en 
economisch succes. 
Echter, onderwijs- en onderzoeksgebouwen en bedrijven (zoals laboratoria en werkplaatsen) en 
studentenhuisvesting verdragen elkaar niet altijd. Je ziet het nu al bij de witte toren voor 
studentenhuisvesting op de Stieltjesweg. Vlak ernaast staat de Dreamhall waar gelast en geschuurd 
wordt. Studenten hebben daar last van en klagen erover. We moeten wonen en werken met een 



goede ruimtelijke ordening neerzetten. Dat betekent dus ook dat je niet zomaar woningen in een 
verre uithoek van de campus moet neerzetten, zonder oog voor sociale veiligheid of woonkwaliteit. 
 
2. Dialoog met de aanwezigen 
In het tweede uur van de avond gingen de sprekers van het eerste uur, aangevuld met DUWO-
bestuurder Barend Kuenen, in dialoog met de aanwezigen in de zaal. De dialoog bracht 
(probleem)analyses, inzichten, emoties, nieuwe vragen en aanknopingspunten voor het vervolg. Er 
werden oplossingen besproken voor de lange termijn, de middellange termijn en voor de korte 
termijn. Dit wordt hieronder, onderverdeeld naar thema, weergegeven. 
 
Wat is er aan de hand? 
De TU Delft is belangrijk voor de stad. Zonder de TU Delft en zonder de studenten zou Delft er heel 
anders uitzien. Die kwaliteit wordt erkend en herkend. Maar door de groei van het aantal studenten 
aan de universiteit, wordt het aandeel studenten in de stad steeds groter. In een aantal jaar is het 
aandeel studenten van ongeveer 25% van het totaal inwonersaantal naar bijna 33% gegaan. Die groei 
gaat maar door. “Dat kan toch niet?” aldus aanwezige Peter Jonquière.  
 
Uit de inleidingen en de discussie blijkt dat het nog een flinke tijd gaat duren voordat er 
daadwerkelijk studentenwoningen gebouwd gaan worden. Gemeente heeft weinig bouwgrond en is 
afhankelijk van initiatieven van anderen. Omliggende gemeenten komen zeer aarzelend en 
mondjesmaat over de brug. Het is niet helemaal duidelijk wie de regie neemt. Volgt de gemeente de 
markt of omgekeerd? Faciliterend of leidend? Welke doelen worden gesteld? 
 
Tegelijkertijd neemt het aantal studenten toe (5.800 tot 2027) evenals de druk op de bestaande 
woningvoorraad, die bovendien niet alleen van de groei van het aantal studenten komt. Wat zijn dan 
mogelijkheden? En zeker zo urgent: Welke maatregelen kunnen nu genomen worden om de 
woningvoorraad te beschermen tegen speculanten en huisjesmelkers? Het tekort aan betaalbare 
woningen neemt rap toe, zowel voor studenten als reguliere bewoners. Het probleem geldt niet voor 
één doelgroep, niet één partij. De oproep was om samen aan de slag te gaan om tot oplossingen te 
komen, voor nu én voor de toekomst! Het gaat om een samenwerking tussen iedereen, niet alleen 
tussen de gemeente en TU Delft, maar ook tussen studenten en 'andere' inwoners van Delft.  
 
Opschalen naar de regio, lange termijn benadering 
Hoewel de woningnood urgent is en per direct oplossingen gezocht dienen te worden, is een 
degelijke lange termijnvisie nodig voor hoe Delft het beste om kan gaan met de alsmaar groeiende 
aantallen studenten in relatie tot het leefbaar houden van de stad. Dat vraagt soms om een 
cultuurwijziging, om oplossingen op grotere schaal mogelijk te maken. 
 
Studentenhuisvesting in de regio 
Voor het plaatsen van studentenhuisvesting in de regio mogen we best wat creatiever naar 
verhuisbewegingen kijken, geeft Karin aan, ondersteund door D66-raadslid en ouderejaarsstudent 
Boris van Overbeeke. Waar willen studenten eigenlijk wonen? Met name de oudere studenten kijken 
meer naar plekken in de regio om te wonen, al dan niet bepaald door de hoge huurprijzen in Delft.  
Op de langere termijn kunnen de Plaspoelpolder in Rijswijk, de Schieveste in Schiedam en andere 
plekken in de regio (op fietsafstand van de TU Delft en/of op korte tijd met openbaar vervoer) een 
serieuze optie zijn voor studentenhuisvesting. 
DUWO kijkt bijvoorbeeld naar de Plaspoelpolder in Rijswijk. De vraag daarbij is wel hoeveel 
woningen je daar moet plaatsen om een levendige plek te hebben. Hoe maak je het zo aantrekkelijk 
dat het een plek is waar mensen blijven zitten en dat mensen niet wegtrekken? 
Hoewel relatief dichtbij is het Westland een minder goede oplossing voor het plaatsen van 
studentenhuisvesting op de langere termijn. Deze gemeente heeft een grote opgave met de druk van 
flexwerkers. Ook zijn de OV-verbindingen tussen Delft en het Westland slecht. 



 
Cultuurverandering 
Als we geen stad vol met studenten willen moet er een cultuurverandering plaatsvinden over de 
manier waarop we naar de universiteit kijken; de TU Delft is een regionaal opererende organisatie, 
met een internationale uitstraling. We zouden de afstanden anders moeten zien.  
Romée Rodriguez is het daarmee eens, maar geeft ook aan dat bij het plaatsen van studentenhuis-
vesting in de regio andere gemeenten dat ook aantrekkelijk moeten maken voor studenten. Barend 
Kuenen voegt daaraantoe dat het creëren van geschikte locaties buiten de gemeente heel veel tijd 
kost en veel kwetsbaarheden kent zoals sociale veiligheid. De wethouder is het daar mee eens en 
geeft aan dat het daarom zorg is aan te sluiten op bestaande infrastructuur. 
Daarnaast blijven veel studenten waarde hechten aan het wonen in de stad Delft, verdedigt STIP. 
“Delftse studenten zijn er trots op dat ze in Delft studeren en wonen,” aldus Hielke Piera. Belangrijk 
is daarom bij een dergelijke cultuurverandering te onderzoeken hoe studenten het vinden om in een 
andere gemeente te wonen. 
 
Verplaatsing faculteiten 
Bij de cultuurverandering hoeft niet alleen gedacht te worden aan het plaatsen van 
studentenhuisvesting in de regio. Er kan ook gedacht worden aan het vestigen van aan de TU Delft 
gerelateerde bedrijven in de regio in plaats van op de campus. En ook het (ver)plaatsen van 
onderwijsinstellingen naar een andere gemeente is een optie. Hierbij wordt gerefereerd aan de 
campus van de Universiteit Leiden in Den Haag. In dit geval heeft dit ook een positief effect op de 
studentenhuisvesting voor Leiden; de groei van het aantal Leidse kamerstudenten neemt het snelst 
toe in Den Haag. 
De TU Delft wordt aangemoedigd een inschatting te hebben op hoe je als universiteit met dergelijke 
concepten om kunt gaan. Dit is een secuur werk, hele studies verplaatsen zal de TU Delft niet doen, 
waar nieuwe studies ontstaan in samenwerking met andere universiteiten kan wellicht wel gekeken 
worden of die elders kunnen worden gevestigd. Het succes van de Leidse campus in Den Haag zou 
komen door het onderscheidende karakter hiervan ten opzichte van het karakter van de faculteiten 
in Leiden zelf. 
 
Middellange termijn: de algehele woningbouwopgave van Delft 
Cruciaal om de woningbouwopgave van Delft op de middellange termijn op orde te krijgen is het 
middenhuursegment. Dit segment zorgt er bijvoorbeeld ook voor dat starters op de woningmarkt 
(zoals net afgestudeerden) worden vastgehouden in de stad. Aangezien het middenhuursegment nu 
ontbreekt in de stad, maakt de gemeente bij nieuwe bouwopgaven goede afspraken om dit segment 
op orde te hebben. De benadering nu wijkt af van de benadering voor ‘Nieuw Delft’. Daar bestonden 
oude afspraken, waar op een duurder segment is ingezet.  
 
Bij elke bouwopgave die zich momenteel aandient moet de gemeente de afweging maken tussen 
studenten, starters en het middensegment. Het tekort is nu zo groot dat er geen doorstroming is. 
Daardoor komt er geen ruimte vrij voor starters. Voor deze starters moeten we nu ook gaan bouwen.  
Dat zie je ook terug bij de ontwikkelingen in de Schieoevers, waar 15% studentenhuisvesting, 15% 
sociaal, 20% middensegment huur en de rest in de vrije sector wordt gebouwd.  
De grote uitdaging voor de gemeente is hoe hier mee om te gaan bij ruimtegebrek.  
 
Kortetermijnoplossingen 
De hierboven besproken oplossingen voor de middellange termijn komen voor de huidige opgave te 
laat. Dat betekent dat er voor de korte termijn tijdelijke huisvesting, bestaand of nieuwbouw, nodig 
is bij wijze van ventiel voor de druk op de woningmarkt.  
 
 
Tijdelijke studentenhuisvesting  



Initiatieven van tijdelijke studentenhuisvesting vinden plaats. SHS Delft is opgericht in een periode 
van crisis. Al hun projecten zijn tot nu toe tijdelijk geweest, waarbij gebruik is gemaakt van bestaande 
bouw. Abtswoude Bloeit, is hiervan een voorbeeld, waarbij studenten en ouderen bij elkaar wonen. 
 
Het verhuren van kamers door bewoners van eigen woningen kan meer onder de aandacht gebracht 
worden van eigenaren en met maatregelen worden gestimuleerd. Hiervoor zou een nieuwe app 
ontwikkeld kunnen worden. DUWO en de gemeente kunnen hier het voortouw nemen.   
 
Maar er is meer nodig, benut daarvoor de creativiteit van de stad. De vraag wordt gesteld of Delft 
met een zeer goede faculteit Bouwkunde, niet het voortouw zou moet nemen om voorbeeld te zijn 
in circulaire (herbruikbaar /verplaatsbaar) en adaptieve (aanpasbaar aan andere levensfase of 
doelgroepen) bouw van tijdelijke studentenwoningen. Een goede samenwerking van de TU Delft en 
de gemeente zijn hierin essentieel. Hierbij kan bijvoorbeeld aangesloten worden bij het project ‘One 
Million Homes’ van hoogleraar Elzinga van de TU Delft.  
En ook bouwbedrijven hebben allerlei creatieve oplossingen, geeft Maartje Martens aan. “Werk daar 
mee samen.” 
 
Opties op de campus 
In de discussie worden nog andere mogelijkheden, al dan niet tijdelijk, voor de campus benoemd. De 
TU Delft blokkeert niet per definitie de mogelijkheid tot bouwen van studentenhuisvesting op de 
campus, maar onderzocht dient te worden waar welke locaties en woningtypes geschikt zijn. Dit kan 
zowel permanent (met erfpachtconstructies) of tijdelijk zijn.  
 Campus Zuid kan hierin als perfecte plek dienen om te experimenteren met tijdelijke studenten-

huisvesting Tijdelijke studentenhuisvesting zou tevens een prachtige manier zijn om de TU 
campus te verlevendigen. Dat vraagt echter om voorzieningen. De vraag wordt gesteld of deze 
voorzieningen voor tijdelijke studentenhuisvesting ook ten goede zouden kunnen komen voor de 
campusontwikkeling in het algemeen. Marc Numann geeft aan dat het belangrijk is goed te 
bedenken wat voor kwaliteit je daar wilt realiseren en dat de primaire taak van de universiteit 
prioriteit blijft. Het onlangs ontwikkelde stedenbouwkundig plan voor campus Zuid doet duidelijk 
uitspraken voor de eerste fase en daar ligt wonen niet voor de hand. Voor de tweede fase, 
verder naar het zuiden, is er echter nog vrijheid voor wat daar gaat gebeuren. Daar moet echter 
oog zijn voor sociale veiligheid en woonkwaliteit. 

 In de gehele stad wordt gekeken naar dubbelgrondgebruik als oplossing voor de (studenten) 
huisvestingopgave bij schaarste van grond. Ook voor de campus is dit idee om slim met ruimte 
om te gaan interessant, waarbij concepten onderzocht kunnen worden voor onderwijsgebouwen 
met daarboven studentenwoningen. 

 Kunnen bestaande gebouwen die verlaten worden door de TU Delft al dan niet tijdelijk worden 
gebruikt voor studentenhuisvesting? Gele Scheikunde en Mijnbouwstraat zijn door de 
universiteit onlangs voor andere doelen verkocht. 

 Kunnen mogelijkheden aan de rand van de campus niet worden benut? De mogelijkheden op de 
Rotterdamseweg zouden kunnen worden onderzocht. 

 
Regulering van de woningmarkt is urgent, alle instrumenten moeten worden bekeken 
Maartje Martens constateert dat in de komende jaren het aantal studenten fors groeit en 
tegelijkertijd dat het bouwen van woningen wel enige tijd op zich laat wachten. Een goede regulering 
van de woningmarkt wordt dus echt urgent. Zij vraagt aan de wethoudster: wat doen we in de 
tussentijd om de bestaande woningvoorraad betaalbaar te houden? Welke maatregelen kunnen nu 
genomen worden om de woningvoorraad te beschermen tegen speculanten en huisjesmelkers? Het 
tekort aan betaalbare woningen neemt rap toe, zowel voor studenten als reguliere bewoners. De 
wethoudster zal hierop uitgebreid ingaan bij de door de Raad gevraagde evaluatie van 
studentenhuisvesting in Goede banen. Daarin zal al het beschikbare instrumentarium op een rijtje 



worden gezet met voor- en nadelen. Het gaat om veel meer dan de omzettingsvergunning. De 
instrumenten die door bewonersorganisaties zijn aangedragen zullen worden meegenomen. De 
wethoudster constateert hier een geweldig dilemma. Er vindt een gigantische prijsopdrijving plaats; 
het aantal vierkante meters is beperkt. Hierover moet een debat in de Raad plaatsvinden. Voordat 
het stuk naar de Raad gaat, zal nog met bewonersorganisaties van gedachten worden gewisseld. 


