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Geacht College, 

 

Door een tekort aan studentenhuisvesting bivakkeren al enkele tientallen internationale 

studenten sinds kort in tenten in Groningen. Andere studenten verblijven na een oproep bij 

medewerkers van de RUG en Hanze, terwijl ook particulieren logeerkamers aanbieden.  

Dit tekort aan woningen doet zich elk jaar voor, maar dit jaar blijkt dat door groeiende 

studentenaantallen het probleem groter is dan in eerdere jaren. De Stad ontvangt overigens 

circa 2000 euro uit het gemeentefonds per in de stad woonachtige student. 

De Universiteiten lijken geld te verdienen aan internationale studenten en nemen elk jaar 

meer internationale studenten aan. Juist deze groep heeft veel moeite met het vinden van 

woonruimte.   

In diverse plaatsen in onze provincie staan binnen 20 tot 30 auto / OV minuten vanaf de Stad 

Groningen lege wooncomplexen die geen invulling meer hebben maar nog prima 

bewoonbaar zijn. En ook zijn er andere mogelijkheden; in Loppersum staan heel veel 

aardbevings-logeerwoningen leeg omdat het versterkingsprogramma is stilgezet. In 

Hoogezand-Sappemeer staat een oude AZC locatie met honderden kamers leeg. 

Er lijken dus meer dan voldoende fatsoenlijke noodwoningen voor de (internationale) 

studenten te zijn in onze provincie, goed bereikbaar via de weg en OV. Groninger Belang 

vindt dat hier werk van gemaakt moet worden. 

Daarom stellen wij u de volgende vragen:  

1) Bent u bereid ruimtelijk mee te werken aan permanente studentenhuisvesting buiten de 

Stad Groningen mocht een gemeente hier plannen toe hebben? 

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?  

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? 

Met vriendelijke groet, 

Namens de Statenfractie Groninger Belang, Bram Schmaal 


