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Op 4 juni 2009 stelde u een aantai vragen met betrekking tot het oplossen 
van het tekort aan studentenhuisvesting, het halen van de Woonvisie 
2008 - 2020 en over een vernieuwde insteek voor het op!ossen van 
genoemd tekort. 

U treft hierbij ons antwoord aan op de door u gestelde vragen. 

1. Ambitie: 
In de Woonvisie 2008 - 2020 wordt als doel gesteld om 3600 nieuwe 
studenteneenheden vóór 2016 te realiseren. Acht het college dit doel nog 
haalbaar na het vernietigen van het bestemmingsplan TU Noord? Heeft het 
college in 2007 rekening gehouden met de vergrote instroom nieuwe TU-
studenten ? 
Allereerst kunnen wij u aangeven dat in de periode vanaf ondertekening van 
het convenant studentenhuisvesting in 2006 (partners :DUWO, TU Delft, 
Vereniging van Studie- en Studentenbelangen en gemeente) tot eind dit jaar 
zo'n 350 studentenwoningen en eenheden worden gerealiseerd. Zoals uit 
bijgaand overzicht blijkt kunnen hier in 2010 en 2011 nog zo'n 1.000 a 1.200 
woningen en eenheden aan toegevoegd worden. 
Voor wat betreft de bouwplannen voor TU Noord maken wij u erop attent dat 
er sprake is van een gedeeltelijke vernietiging van het bestemmingsplan. 
In de vernietigde delen van het bestemmingsplan TU-Noord was de bouw 
van ongeveer 850 studentenwoningen voorzien. Voor 389 van deze 
woningen was reeds een onherroepelijke bouwvergunning verleend. 
Het aantal van 3.600 studenteneenheden is vastgelegd in de in 2008 door 
de gemeenteraad vastgestelde Woonvisie 2008 - 2020. Bij bepaling van dit 
aantal is rekening gehouden met groeiende studentenaantallen. 
Uit de bijlage blijkt dat Delft goed onderweg is als het gaat om de realisatie 
van het afgesproken aantal studenteneenheden voor 2016. Voor 1436 
eenheden geldt dat zij gerealiseerd zijn of worden, voor 1007 eenheden 
bestaan concrete voornemens en uit de tabel komt naar voren dat voor de 
overige te realiseren eenheden voldoende ideeën en ruimte in de stad 
voorhanden zijn. 
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Datum 
07-07-2009 2. Concrete plannen: 

In het TU- gebied zijn enkele projecten al erg concreet. Wat is de stand van 
zaken omtrent de bouwplannen Balpol 3, De Vries van Heystplantsoen en 
Rotterdamseweg 139? 
Voor wat betreft de stand van zaken van de verschillende bouwprojecten 
verwijzen wij u naar het bijgevoegde overzicht. 

3. Parallelle planvorming 
De raad heeft zich in de discussie over het bestemmingsplan in 2008 
uitgelaten over 'parallelle planvorming': alternatieve bouwlocaties en andere 
oplossingen, zoals transformatiewoningen. Van alternatieven is tot op 
heden echter nog niets bekend. Ziet het college met STIP de waarde van 
dergelijke alternatieve bouwlocaties? Kunt u melden wat de status is van 
bouwprojecten rondom station Delft- Zuid, van het idee om sociale 
woningen om te bouwen tot studentenhuizen en van alle andere mogelijke 
plannen? 
Voor wat betreft de 'parallelle planvorming' hebben wij inmiddels met 
DUWO de afspraak gemaakt dat de vrijkomende reguliere woningen in de 
complexen Van Hasseltlaan, Van Hasseltplein, J. van Beierenlaan/ 
Krakeelhof, E. du Perronlaan, Korvezeestraat, C. Franckstraat en Lisztstraat 
omgebouwd kunnen worden naar eenheden voor studenten. DUWO denkt 
hiermee in de komende jaren 200 extra eenheden per jaar te kunnen 
realiseren. 
Voorts worden de mogelijkheden bekeken om op de locatie Station Zuid 
210 tijdelijke studentenwoningen te realiseren voor een periode van 20 jaar. 
Zoals u kunt teruglezen in het bijgevoegde overzicht wordt ook voor andere 
woningbouwlocaties de mogelijkheid om studentenwoningen te realiseren 
onderzocht of zijn plannen hiervoor al in ontwikkeling of uitvoering. 
Verder zijn de gemeente en DUWO In gesprek over een actieve rol van 
DUWO bij de uitvoering van de 'wonen boven winkels'- regeling, met name 
waar het de realisatie van studentenwoonruimten binnen de kaders van 
deze regeling betreft. 
Tot slot onderzoeken DUWO en de TU de mogelijkheid om leegstaande 
kantoorpanden in te zetten voor woningbouw en zijn er contacten met de 
Delftse corporaties en corporaties in omliggende gemeenten over het 
tijdelijk inzetten van woningen die leeg staan in verband met toekomstige 
sloop of renovatie. 

4. Opvolging 
Is uw college bereid om de raad in te lichten bij grote nieuwe bouwplannen 
voor studentenwoningen, of vergunningen daartoe? 
Wij zullen u over de bereikte resultaten informeren via de gebruikelijke weg. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

het college van burgenjfe^ster en wethouders van Delft, 
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BULAGE bij brief met kenmeric 991159 

Stand van zaken realisering extra studentenhuisvesting (vanaf 03/06) 

Binnenstad: 
project 
Cameretten 
Papenstraat 
'wonen boven wlnl^els' 

stand van zaken 
in uitvoering (oplevering 2009) 
in uitvoering (oplevering 2009) 
mogelijkheden in onderzoek 

aantal 
6 " ) 
71 **) 
pm 

gereed 
2009 
2009 

TU Noord *): 
project 
bouw Mijnbouwplein 11 

DeVriesvHeijst 
Kanaalweg (Prof.Schennerhorn) 
Kanaaltiof/Mijnbouwhof 

stand van zaken 
bouw in 2008 gestart, maar stilgelegd wegens 
faillissement aannemer Hillen&Roosen, 
doorstart wordt voorbereid 
bouwvergunning onherroepelijk 
bouwplan in voorbereiding 
bouwplan in voorbereiding 

aanta) 
95 " } 

294 " ) 
200 ***) 
274 " • ) 

gereed 
2011 

2011 

TU Midden *): 
project 
Leeghwaterstraat 
Rotterdamseweg 139 
B. v/d Pol 
TU Midden (overiq) 

stand van zaken 
gereed 
bouw is gestart, oplevering sept. 2010 
bouwvergunning verstrekt, oplevering mei 2011 
plannen in voorbereiding 

aantal 
210 **) 
267 " ) 
405 '*) 
Pm 

gereed 
2009 
2010 
2011 

Sctiieoevers/Nleuwe Haven *) 
project 
Nieuwe Haven 
Schieoevers 

stand van zaken 
gebiedsvisie in voorbereiding 
gebiedsvisie in voorbereiding 

aantal 
80 ***) 
93 " ' ) 

gereed 

TNO *): 
project 
TNO 

stand van zaken 
samenwerkingsovereenkomst in voorbereiding, 
afhankelijk van tiet aantal te bouwen woningen 
kan ook programma voor studentenwoningen 
bepaald worden 

aantal 
pm 

gereed 

Spoorzone: 
project 
Spoorzone 

stand van zaken 
overleg over studentenhuisvesting op 
vetd 15 loopt 

aantal 
150*") 

gereed 

Overig: 
project 
M. Nijtioffiaan/ sporthal 
M. Nijhofflaan/ Buitenhofdreef 

Station Zuid 

transformatie kantoorgebouwen tbv 
studentenhuisvesting 
inzetten regulier woningbestand tbv 
studenten 
Tijdelijke woningen 
studentenwoningen in 
regiogemeenten 

stand van zaken 
oplevering eind 2009, vooralsnog 88, 
omzetting naar studenten eentieden wordt 
besproken, (circa 450 eenheden) 
plannen voor realisering tijdelijke 
studenteneenheden voor max. 20 jaar 

afspraak tussen DUWO en gemeente = 
200 per jaar 
Bijvoorbeeld Marcushof, spaceboxen 
DUWO neemt contact op met Watenweg 
Wonen (Vlaardingen) over tijdelijke woninqen 

Aantal 
8 8 " ) 
pm 

210 •*') 

pm 

pm 

pm 
pm 

gereed 
2009 
2011/12 

*) = MER- gevoelig 
" ) = verleende bouwvergunning of verder gevorderd, totaal tabel: 1436. 
*"') = concreet voornemen (locatie en programma), totaal tabel: 1007. 
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