
Coalitie Kennisstad 

Inspraakreactie wijzigingsverordening Huisvestingsverordening Amsterdam 

Geacht college, 

`Kennis bloeit in Amsterdam: er wonen en werken veel hoogopgeleiden en er is een concentratie van 
universiteiten en hogescholen. De stad trekt jonge studenten, die hier vaak hun eerste stappen op de 
arbeidsmarkt zetten. Ook bij afgestudeerden uit andere steden is de hoofdstad populair. Dit 
arbeidspotentieel is weer aantrekkelijk voor de vestiging van bedrijven.' Dit schrijftl  de gemeente over de 
plaats van studenten in Amsterdam. Voor de gemeente is kennis een belangrijke economische motor, niet 
alleen voor de stad maar voor de hele regio. 

De aantrekkelijkheid van Amsterdam voor studenten is in de eerste plaats afhankelijk van de kwaliteit van 
het onderwijsaanbod. In het verlengde hiervan moet er voor studenten voldoende aanbod van woonruimte 
zijn in een aantrekkelijke omgeving. De Coalitie Kennisstad heeft al eerder haar zorg uitgesproken over het 
tekort aan studentenhuisvesting. Nu de gemeente voornemens is om de Huisvestingsverordening te 
wijzigen, ziet de Coalitie een tweetal mogelijkheden om de huisvestingspositie van studenten te verbeteren. 
Deze zijn: 

1. woongebouwen aan te kunnen wijzen waarin 10% van de woningen toegankelijk wordt voor 
studenten; 

2. studenten met een campuscontract moeten hun inschrijfduur kunnen behouden. 

Hieronder worden deze voorstellen nader toegelicht. 

1. Studenttoegankelijke woongebouwen 

Studenten kunnen overal in de regio zoeken naar passende huisvesting. Uit ervaring weten we echter dat zij 
het liefst wonen in een stedelijke omgeving, dicht in de buurt van de onderwijsinstelling en culturele 
hotspots. Dat is logisch. We zien dat de vervlechting van stad en kennis het best plaats vindt daar waar 
onderwijs integreert met het stedelijk leven2. Daar waar stad en campus interacteren. Interactie is niet alleen 
van belang voor het praktisch toepassen van kennis maar ook voor het aantrekken van nieuwe studenten en 
wetenschappers. Hierin concurreert Amsterdam met andere universiteitssteden, nationaal en internationaal. 

In Amsterdam zijn (bijna alle) studentenwoningen van corporaties in aparte complexen ondergebracht. De 
Coalitie Kennisstad ziet mogelijkheden om onderwijs nog meer te integreren met het stedelijk leven. 
Rondom onderwijsinstellingen en —campussen en de Knowlodge  Mile  staan namelijk veel "reguliere" 
woningen van corporaties. De Coalitie pleit er voor om corporaties de ruimte te bieden om een beperkt 
percentage van deze woningen aan studenten en kenniswerkers te verhuren. Dat kan in de verordening 
worden geregeld door in artikel 1 aan de definitie van Studentenwoning als volgt aan te vullen (zie gele 
arcering): 

cm.  Studentenwoning: woonruimte krachtens de daarop betrekking hebbende huurovereenkomst bestemd 
voor studenten indien: 
i. 	in de huurovereenkomst is bepaald dat de woonruimte na beeindiging van de huurovereenkomst 

opnieuw aan een student zal worden verhuurd; en, 
H. 	die woonruimte door het college van burgemeester en wethouders in de regiogemeente waarin de 

woonruimte is gelegen na overleg met de eigenaar is erkend als studentenwoning; of,  
iii.  die woonruimte door de corporatie is aangewezen als studentenwoning onder de conditie dat 

daarmee niet meer dan 10% van de woningen in het betreffende woongebouw als 
studentenwoning wordt verhuurd. 

I  Plan Amsterdam https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/ruimte-economie/ruimte-duurzaamheid/plan- 
amsterdam/planamsterdam-1-2014/ 

2  Plan Amsterdam https://www.amsterdam.nl/publish/pages/593460/planam-01-2014-www.pdf  



2. Behoud inschrijfduur 

Huurders die een tijdelijk huurcontract van 5 jaar (het zogenaamde jongerencontract) hebben, behouden 
volgens de huidige verordening hun inschrijfduur (artikel 2.2.4, lid 6.a van de verordening). Hiermee gaat 
hun tijdelijke contract niet ten koste van een kans op een volgende woning. Voor het campuscontract is deze 
bepaling niet in de verordening opgenomen. De gemeente wordt verzocht om het mogelijk te maken dat ook 
studenten met een campuscontract hun inschrijfduur kunnen behouden3. 

Een dergelijke wijziging van de verordening is logisch vanuit een gelijkheidsbeginsel (alle huurders met 
tijdelijke contracten behouden hun inschrijfduur). Maar het voorkomt vooral dat net afgestudeerde studenten 
geen kans maken om - aansluitend op hun studie - een woning te huren met een jongerencontract. Zoals de 
verordening nu ingericht gaat worden, zullen in de praktijk niet studerende jongeren altijd voorgaan op 
afgestudeerde studenten. 

Het jongerencontract zou juist ook net afgestudeerde studenten de uitgelezen kans moeten bieden, om in 
de periode dat ze nog over een laag inkomen beschikken, in Amsterdam te blijven wonen, werk te zoeken of 
ondernemingen op te bouwen. Door net afgestudeerde studenten hun inschrijfduur te laten behouden, 
komen ze weer in een gelijke positie ten opzichte van andere jongeren voor het verkrijgen van een woning 
met een jongerencontract voor 5 jaar. Zo kan Amsterdam (economisch) blijven profiteren van het talent van 
net afgestudeerden, zeker als zij daardoor ook in hun verdere wooncarrière aan Amsterdam verbonden 
blijven. 

Amsterdam, 20 oktober 2017, 

Deze inspraakreactie is vanuit de Coalitie Kennisstad opgesteld door de Universiteit van Amsterdam, Vrije 
Universiteit Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, De Key en Duwo. 
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3  Op grond van de Huisvestingsverordening worden woonruimtes voor studenten door de corporaties in een afzonderlijk systeem verdeeld. 
Inschrijftijden zijn niet uitwisselbaar of mee te nemen.. 


