
Motie (M 01) studenten horen op de Suiker

De Raad van de Gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 21 december 2022, 
besprekend Gebiedsbegroting de Suikerzijde,

Constaterende dat:
- In beleidsstukken als Structuurvisie de Suikerzijde, huidige planologische kaders, de 

gebiedsbegroting Suikerzijde en andere relevante documenten niet gesproken wordt 
over studenten;

- Daarmee nu vanuit de gemeente niet de wens is uitgesproken studenten een plek te 
geven in de nieuwe wijk de Suikerzijde;  

- Groningen één van de steden is met het grootste tekort aan passende woningen voor
studenten;

Overwegende dat:
- De stad Groningen een echte studentenstad is, waar vele studenten van de 

universiteit, hogeschool en mbo-scholen graag wonen en leven, en studenten 
daarmee inherent deel uitmaken van Groningen;

- Groningen juist gekenmerkt wordt door haar gemengde wijken, waar een mix van 
verschillende inwoners, studenten en stadjers, samenleven;

- Dat dit voor de nieuwe wijk de Suikerzijde nog niet een gegeven is;
- De gemeente veel waarde hecht aan een ongedeelde stad, waarin er in alle 

stadsleden plaats is voor jong en oud;
- Studenten zich door deze mix écht deel voelen van de Groningse samenleving en dit 

belang in zowel de Omgevingsvisie als de Woonvisie wordt onderschreven;
- Het voor studenten op de huidige krappe markt vaak erg lastig is een kamer in 

Groningen te bemachtigen;
- Bij de inrichting van nieuwe wijken dit gemengde karakter juist ook geborgd moet 

worden;
- Het aantal studenten dat uitwonend wil studeren door de herinvoering van de 

basisbeurs in 2023-2024 naar alle waarschijnlijkheid gaat stijgen;

Verzoekt het college:
- Op het moment dat er een prognose over instroom van studentenaantallen is, 

hierover met de raad in gesprek te gaan;
- Extra instroom als gevolg van de herinvoering van de basisbeurs te monitoren en 

hierover met de raad in gesprek te gaan;
- Bij toenemende studentenaantallen plek voor studenten op de Suikerzijde te 

realiseren om samen te wonen en hierover het gesprek aan te gaan met 
woningcorporaties en betrokken ontwikkelaars;



en gaat over tot de orde van de dag.
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