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Motie: zorg voor studentenkamers in Laakhavens 

Indiener: Judith Klokkenburg, ChristenUnie/SGP 

 

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 1 december 2022, ter bespreking van het 

Voorstel van het college inzake integrale ontwikkelvisie Laakhavens (GebiedsNvU) (RIS311821), 

 

constaterende, dat:  

▪ in de ontwikkelvisie is opgenomen om te bouwen voor een brede doelgroep, waarbij de focus 

ligt op studenten, starters, samenwonende stellen, empty-nesters, ouderen en stadsgezinnen; 

▪  er geen concrete plannen zijn om zogenaamde onzelfstandige studentenwoningen, woningen 

waarbij studenten een keuken, woonkamer en/of douche en toilet delen, te realiseren in 

Laakhavens; 

▪ het college de ambitie heeft uitgesproken een studentenstad te willen zijn en hieraan onder 

andere uitvoering geeft door uitbreiding van de Universiteit Leiden naar de Grote Marktstraat 

(RIS311916); 

▪ er een tekort is aan studentenhuisvesting in Den Haag en Den Haag al één van de duurste 

studentensteden van Nederland is om te wonen; 

 

overwegende, dat:  

▪ de eenzaamheid onder (internationale) studenten groot is en studenten daarom niet alleen 

behoefte hebben aan zelfstandige studio’s, maar ook aan studentenkamers waarbij meer 

ruimte is voor ontmoeting wat sociale verbanden stimuleert; 

▪ in de Woonagenda 2020-2023 is opgenomen om te zorgen voor voldoende 

studentenhuisvesting, waarbij een ambitie is genoemd om tot 2026 in totaal 3.000 

studentenwoningen toe te voegen; 

▪ de gemeenteraad zich meerdere malen heeft uitgesproken voor de realisatie van meer 

onzelfstandige studentenkamers in nieuwbouw (RIS306440, RIS303999); 

▪ er sindsdien nog geen onzelfstandige studentenwoningen zijn gerealiseerd en er ook geen 

concrete plannen zijn voor de bouw hiervan in Den Haag; 

▪ in Laakhavens veel kansen liggen voor het realiseren van studentenwoningen dicht bij de 

onderwijsinstellingen en het station; 

 

verzoekt het college: 

▪ in lijn met eerder aangenomen voorstellen in te zetten op de realisatie van onzelfstandige 

studentenwoningen in Laakhavens en de raad te informeren over de realisatie hiervan in een 

volgende voortgangsrapportage; 

▪ te onderzoeken welke obstakels er zijn voor de bouw van onzelfstandige studentenwoningen in 

Den Haag en de raad te informeren over mogelijke oplossingen voor deze obstakels, 

 

en gaat over tot de orde van de dag.
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