
 

Schriftelijke vragen ex Art 38 RvO 
 

 

Aan:   Het college van burgemeester en wethouders gemeente Groningen 

Betreft:  Schriftelijke vragen over grote campus voor (internationale) studenten op Zernike 

Datum:  10 mei 2021 

 

Geacht college,  

Al jaren bestaat er in Groningen een tekort aan kwalitatief goede jongerenhuisvesting. Op meerdere 

plekken en in meerdere wijken hebben huisjesmelkers grote delen van straten opgekocht. Hier worden 

kamers of studio´s tegen (veel te) hoge huurprijzen verhuurd. Hier vinden ook geregeld door achterstallig 

onderhoud misstanden plaats. Daarnaast zorgt deze intensieve manier van bewonen van huizen voor 

overlast in stadsbuurten en -wijken.  

De afgelopen jaren is het aantal internationale studenten dat door de RUG en Hanze worden 

aangetrokken fors toegenomen. Daarom vindt de gemeenteraadsfractie van de SP dat er een grote 

campus voor internationale studenten op het Zernike moet komen. Juist het toenemende aantal 

internationale studenten en de groeiende woningnood zorgen ervoor dat een campus op Zernike een 

reëel alternatief geworden is. Ook omdat internationale studenten vaak tijdelijk in de stad verblijven en 

minder aan de stad gebonden blijven. Het tijdelijke verblijf, de grote afstand van land van herkomst en 

de beperkte kennis van wet- en regelgeving maakt het dat internationale studenten een nog 

onzekerdere positie hebben ten opzichte van commerciële verhuurders en huisjesmelkers. Ook dit zorgt 

voor een prijsopdrijvend effect. De duizend woningen die de gemeente nu op Zernike zegt te willen 

bouwen, zijn volgens de SP onvoldoende. Volgens de SP kan en moet de gemeente zelf een campus 

ontwikkelen en exploiteren zodat de investering zichzelf terug kan verdienen. De campus moet 

woonruimte bieden aan minimaal 5.000 internationale studenten.  

Volgens de SP zijn onze stadswijken overbelast door grote hoeveelheid kamerverhuurpanden en 

huisjesmelkers. Alleen beleggers profiteren van de groeiende woningnood terwijl mensen last hebben 

van de druk op de woningmarkt. Een campus voor internationale studenten op Zernike kan die druk in 

één klap verlichten. De woningnood in Groningen heeft voor woningzoekende jongeren, starters, 

huurders en kopers grote gevolgen. De wachtlijsten en wachttijden stijgen en de prijzen schieten de pan 

uit. Voor vele mensen is een betaalbare woning in onze stad al niet meer te vinden. Daarom moet er 

volgens de SP-fractie gebouwd worden. Een campus op Zernike voor internationale studenten is volgens 

de SP een deel van de oplossing. Natuurlijk zijn studenten een belangrijk onderdeel van onze stad en 

samenleving. Daarom moet de campus vooral voor internationale studenten die tijdelijk ( 1 of 2 jaar) in 



Groningen verblijven gebouwd worden. Voor studenten die langere tijd in Groningen willen verblijven 

komt hierdoor meer lucht in het aanbod van jongerenhuisvesting.  

Daarom heeft de SP-fractie de volgende vragen aan het college van burgemeester en wethouders: 

1. Is het college van B&W met de SP-fractie van mening dat er verschillende middelen zijn om de druk 

van de woningmarkt te halen? Zo ja, is het college van B&W dat een campus voor internationale 

studenten op het Zernike hier ook een goed middel voor is? Zo ja, kan het college uiteenzetten hoe zij dit 

voor haar ziet? Zo niet, waarom niet? 

2. Het college heeft eerder aangegevend dat zij op het Zernike ruimte wil bieden voor 1000 

wooneenheden voor jongeren/studenten op het Zernike. Kan het college aangeven waarom voor dit 

aantal gekozen is? Is het college bereid om plannen uit te werken voor grotere aantallen? Zo ja, waar 

moet dan aangedacht worden? Zo niet, waarom niet? 

3. Is het college met de SP van mening dat studenten onderdeel van onze stad en samenleving zijn? Zo 

ja, vindt zij dat er nu voldoende kwalitatief goede en betaalbare woonruimte is voor (internationale) 

studenten? Zo ja, waar blijkt dit uit? Zo niet, waarom niet? 

4. Vindt het college het gerechtvaardigd om vooral een campus voor internationale studenten, die korter 

in onze stad verblijven, op het Zernike te bouwen? Zo ja, bent u van mening dat dit vooral voor 

internationale studenten gebouwd moet worden? Zo niet, waarom niet? 

5. Ziet het college net als de SP dat de bouw van een grote campus (minimaal 5000 wooneenheden) de 

rest van de woningmarkt (deels) kan ontlasten? Zo ja, waarom zijn deze plannen dan niet eerder 

gemaakt? Zo niet, waarom niet? 

6. Ziet het college ook een rol voor de gemeente om een dergelijke campus zelf te ontwikkelen en 

exploiteren? Zo ja, hoe kan de gemeente dit voorbereiden? Zo niet, waarom niet? 

 

Met vriendelijke groet, 

Jimmy Dijk 

SP  


