Aan de informateur Maarten van Poelgeest
t.a.v. dhr. D. Polman, ambtelijk secretaris
Cc: fractievoorzitters van de partijen van de nieuwe Amsterdamse gemeenteraad

Amsterdam, 11 april 2018

Vergroot het aanbod betaalbare studentenwoningen met jaarlijks 2000!

Geachte heer Van Poelgeest,
U staat aan de vooravond van de vorming van een nieuw college van Amsterdam. Zoals u weet is er
een groot tekort aan betaalbare studentenwoningen in de stad. Vele studenten kiezen voor
Amsterdam als stad om te studeren maar lopen vast in die keuze bij gebrek aan goede, betaalbare
huisvesting.
Houd Amsterdam toegankelijk voor studenten .
Als Coalitie Kennisstad doen wij een beroep op u om de toegankelijk van de stad Amsterdam voor
studenten op de agenda van de coalitiebesprekingen te brengen. Alleen als we er gezamenlijk in
slagen om jaarlijks tenminste 2000 studentenwoningen te realiseren, kunnen we in samenwerking
het tij keren; zo houden we Amsterdam aantrekkelijk voor studenten!
Kennis als motor van de economie
Het brede aanbod en de hoge kwaliteit van opleidingen op hogescholen en universiteiten fungeert al
jaren als magneet voor studenten. Studenten die we hard nodig hebben voor de verdere
ontwikkeling van de Amsterdamse regio. De studenten brengen kennis, inzichten, ondernemerschap
en diversiteit naar de stad. In wisselwerking met Amsterdam als aantrekkelijke woonstad ontstaat zo
een broedplaats voor innovatie, kennis, creativiteit en talentontwikkeling. Die unieke combinatie
zorgt voor een bruisend economisch centrum waar partijen graag willen investeren.
Vergroot het aanbod betaalbare studentenwoningen met jaarlijks 2000!
Inmiddels zijn vrijwel alle partijen in de gemeenteraad het erover eens dat de stad moet investeren
in uitbreiding van het aanbod aan studentenwoningen. Dit is van cruciaal belang voor de
Amsterdamse kenniseconomie.
In de praktijk betekent dit drie dingen:
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1. Het aanbod van betaalbare studentenwoningen moet worden uitgebreid om dit meer in
balans te brengen met het aantal studenten in Amsterdam.
2. Investeren in het vervangen van tijdelijke studentenhuisvesting.
3. Het toestaan en vereenvoudigen van woningdelen in de bestaande (sociale) voorraad voor
studenten rondom de campussen van de kennisinstellingen.
Samenwerking met kennisinstellingen en studentverhuurders
Studenten moeten erop kunnen rekenen dat er in Amsterdam voldoende betaalbare woningruimte
beschikbaar is. Dat is behalve voor de student ook voor de stad van vitaal belang. De verzamelde
kennisinstellingen en studentenhuisvesters in de stad, verenigd in Coalitie Kennisstad, roepen u op
om in het coalitie- of raadsakkoord afspraken te maken over structurele uitbreiding van 2000
studentenwoningen per jaar.
Graag brengen wij onze kennis en ervaring mee om samen met de raad en college uit te zien naar
mogelijkheden om dat aanbod te vergroten. Ondertussen zitten we zelf ook niet stil en realiseren we
zelf ook nieuw woningaanbod voor studenten. Momenteel verkennen de kennisinstellingen de
mogelijkheden van studentenwoningen op de eigen campus. Daarnaast zijn er gesprekken met
gemeentes in de regio over mogelijkheden voor studentenhuisvesting. Ook wordt er intensief
gezocht naar tijdelijke oplossingen om de snel groeiende aantallen studenten op te vangen. En met
succes; mede dankzij de goede samenwerking met de gemeente Amsterdam worden studenten
tijdelijk gehuisvest in de Bijlmer bajes en in de Oudemanhuispoort. Tenslotte blijven we als
onderwijsinstellingen investeren in onze nauwe samenwerking met de gemeente, ontwikkelaars,
studentenhuisvesters en studentenunies.
Wij wensen u veel succes toe bij uw uitdagende taak en zijn uiteraard beschikbaar voor een nadere
toelichting op deze brief.

Namens Coalitie Kennisstad:
Dhr. drs. J.W. (Jan) Lintsen MBA
lid College van Bestuur Universiteit van Amsterdam
Mevr. drs. H.T. (Marjolein) Jansen
vice-voorzitter College van Bestuur Vrije Universiteit
Mevr. dr. J.G.M. (Hanneke) Reuling
vice-voorzitter CvB, portefeuillehouder Bedrijfsvoering, Hogeschool van Amsterdam
Dhr. dr. M.J.W.T. (Marcel) Nollen
lid College van Bestuur Hogeschool Inholland
Dhr. drs. L. (Bert) Verveld
voorzitter College van Bestuur Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

Mevr. A. (Annelies) van Eenennaam, voorzitter
College van Bestuur Gerrit Rietveld Academie
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Dhr. L. (Leon) Bobbe
algemeen directeur-bestuurder Woonstichting De Key
Mevr. H. (Heleen) de Vreese
voorzitter raad van bestuur Stichting DUWO

Over Coalitie Kennisstad
Coalitie Kennisstad verenigt kennisinstellingen en studentenhuisvesters in de stad teneinde meer
goede en betaalbare studentenhuisvesting te realiseren.
Contact:
Voor vragen over deze brief kunt u contact opnemen met Hans den Boer, woordvoerder
Huisvestingsontwikkeling van de Universiteit van Amsterdam, telefoon 06 105 608 96, email
h.r.denboer@uva.nl
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