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Geachte bestuur, 

 

Kamernood 

Net als in (bijna) alle universiteitssteden is er ook in Delft en directe omgeving een tekort aan woonruimte voor studenten. Dit 

betekent dat lang niet alle eerstejaars studenten die dit willen bij aanvang van hun studie kunnen beschikken over woonruim-

te op een redelijke afstand van de onderwijsinstelling.  

 

Instemmingen 

Bovendien geldt in Delft dat nagenoeg alle vrijkomende kamers in studentenhuizen of grotere eenheden met gedeelde facili-

teiten worden verdeeld door middel van een coöptatiesysteem; de instemmingen.  

Bij een deel van de instemmingen is daarbij medebepalend of de nieuwe huurder is aangesloten bij een bepaalde studenten-

vereniging. Instemmingen zijn effect ief omdat op deze wijze kamers niet of slechts voor korte t ijd leegstaan. Bovendien wordt 

door dit systeem het aantal tussentijdse verhuizingen beperkt omdat er door de coöptatie minder frictie is tussen huisgeno-

ten. Een groot nadeel van het systeem is echter dat het in negatieve zin discrimineert ten opzichte van studenten die duidelijk 

meer moeite moeten doen om naar veel instemmingen te kunnen gaan, bijvoorbeeld omdat ze heel ver van Delft wonen.  

 

Studenten van ver 

En als de reist ijd naar Delft een bepaalde grens overschrijdt, dan is thuis blijven wonen geen optie meer. Veel reist ijd voor 

thuiswonende studenten gaat ten koste van de studiet ijd, want effect ief studeren in het openbaar vervoer is niet echt moge-

lijk. En daarnaast kost het vele reizen ook de nodige energie. Verder kunnen deze studenten moeilijker part iciperen in allerlei 

act iviteiten buiten de reguliere roosteruren. 

 

Extra criterium 

Voor deze groep studenten wil DUWO iets doen, zodat hun slaagkansen voor woonruimte (iets) toenemen. Dat doen we door 

bij een aantal grote complexen een extra criterium toe te voegen voor een instemming, namelijk een bepaald postcodegebied 

(de postcodekaart is bijgevoegd). Hiermee sluiten we aan bij beleid dat DUWO in andere gemeenten voert. Andere studenten-

huisvesters in de verschillende studentensteden kennen in veel gevallen soortgelijke regelingen. Deze maatregel is in Delft 

overigens al eerder toegepast.  

 

Er is gekozen voor de grote complexen omdat het daarbij gaat om veel kamers en veel verhuizingen. Dat zet de meeste zoden 

aan de dijk als het om verhoging van de slaagkans gaat en tegelijk verstoort het de balans in de groepen het minst, door de 

grootte van de groepen.  

 

Het gaat om een t ijdelijke maatregel (van juli t/m september) en de maatregel geldt voor een relat ief  

klein gedeelte van het bezit (namelijk zo'n 20 procent van ons totale bezit dat voor studenten bestemd is). 

 

Het gaat om: 

 



  

Van Hasseltlaan  : 9 groepen van 10 

J. van Beierenlaan : 16 groepen van 16 & 16 groepen van 18 

Oudraadtweg    : 4 groepen van 15 & 12 groepen van 16 (dus alle groepen) 

Prof. Evertslaan  : 8 groepen van 15 

E. du Perronln   : 18 groepen van 8 

 

Impopulair 

De t ijdelijke beperking van het instemmingsrecht bleek niet onverwacht impopulair. Het is een beperking van de (keu-

ze)vrijheid, het kan leiden tot meer frict ie in groepen en het effect van het extra criterium bij alleen de grote complexen zou 

niet zo heel groot zijn. 

 

Nog meer studenten 

Uit recent bekend gemaakte voorlopige cijfers van het ministerie van OCW blijkt dat de studentenaantallen sterker zullen 

st ijgen dan geprognosticeerd. De aantallen zijn zelfs verdubbeld of verdrie- en verviervoudigd ten opzichte van de verwachte 

groei. 

 

Bij de universiteiten is de st ijging van het totale aantal studenten 6,1 procent (13.0000), terwijl 3,6 procent (7.500) was ge-

raamd. Het HBO heeft vijf procent (bijna 19.000) meer studenten dan vorig jaar, terwijl een st ijging van 2,1 procent (7.700) was 

voorzien. 

 

Met name de instroom van het aantal eerstejaars is fors gestegen. In het WO was de st ijging daarvan 12,5 procent. Hier was op 

4,2 procent gerekend. In absolute aantallen gaat het om een st ijging van 45.500 naar 51.200 eerstejaars in het WO. 

 

Nauwelijks meer woonruimte 

Dit jaar voegen we honderden eenheden toe, maar we hebben afgelopen jaar ook afscheid genomen van de t ijdelijke verhuur 

in de Spoorzone. Daar wordt nu volop gesloopt. De bouwproductie houdt de groei in studentenaantallen niet bij; de situatie 

was al (te) krap, studentenaantallen groeien (nog) harder dan verwacht en een aantal (grote) bouwprojecten heeft door exter-

ne omstandigheden vertraging opgelopen.  

 

Adviesaanvraag 

Daarom willen we dit jaar wederom iets doen aan de vergroting van de slaagkans van studenten van ver. Opnieuw toepassen 

van het bestaande criterium ligt dan voor de hand. Zelf denken we aan een iets andere variant, namelijk op basis van reist ijd in 

plaats van postcode. De grens zou dan gelegd kunnen worden bij bijvoorbeeld anderhalf uur reist ijd volgens een bepaalde site 

(zoals www.ov9292.nl).  

 

We hebben kennis genomen van de onvrede en de krit iekpunten over het reist ijdencriterium en vragen u daarom hierbij ad-

vies uit te brengen op ons beleidsvoornemen. Daarvoor geldt een periode van zes weken. Uw advies zien wij graag uiterlijk 

woensdag 10 maart tegemoet.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Sander Jongerling 

Teamleider Beheer 

 

 


