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Schriftelijke vragen over het tekort aan studentenhuisvesting 
voor internationale studenten 

Geachte heer Schmaal, 

Hierbij beantwoorden wij uw schriftelijke vragen over het tekort aan studentenhuisvesting voor internationale 
studenten zoals u ons die heeft gesteld in uw brief van 31 augustus 2018. 

1. Bent u bereid ruimtelijk mee te werken aan permanente studentenhuisvesting buiten de stad 
Groningen mocht een gemeente hier plannen toe hebben? 

Antwoord 
Gemeenten kunnen van hun planologische bevoegdheden gebruik maken zonder medewerking van ons college 
en hebben daarbij beleidsruimte. Deze beleidsruimte wordt in het geval van woningbouw, waaronder 
studentenhuisvesting, begrensd door artikel 2.15.1 van de Omgevingsverordening. Daarin is bepaald dat een 
bestemmingsplan alleen kan voorzien in de bouw van nieuwe woningen voor zover deze 
woningbouwmogelijkheden naar aard, locatie en aantal overeenstemmen met een regionale woonvisie. Dit 
artikel is ook van toepassing op het planologisch mogelijk maken van bewoning van leegstaande 
wooncomplexen of voormalige AZC 's, tenzij dit gebruik beperkt blijft tot een termijn van maximaal 10 jaar. 

2. Bent u bereid ruimtelijk mee te werken om buiten gebruik genomen wooncomplexen of voormalige 
AZC's gereed te maken voor tijdelijke verhuur aan studenten, of is de provincie daarbij geen partij? 

Antwoord 
Zie ons antwoord op vraag 1. 

3. Ziet u voor zichzelf een coördinerende rol weggelegd tussen stad Groningen enerzijds en de andere 
Groninger Gemeenten anderzijds om deze problematiek op te lossen door studenten in het 
ommeland op te vangen? Of zou u die rol desgevraagd willen vervullen? 

Antwoord 
Wij zien daarvoor geen aanleiding omdat de verantwoordelijkheid voor het voorzien in een op de behoefte 
afgestemde woningvoorraad bij de regionaal samenwerkende gemeenten berust. Wel hebben wij uw 
suggesties over de huisvestingsmogelijkheden voor studenten in de provincie onder de aandacht van de 
gemeente Groningen gebracht. 
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

, secretaris. 


