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 Beleidsnotitie Huisvesting studenten gemeente Dronten 
 

 
 
 
Aan de gemeenteraad 
 

VOORSTEL 

Wij stellen u voor: 
1. De beleidsnotitie ‘Huisvesting studenten gemeente Dronten’ vast te stellen, waardoor onder 

voorwaarden (nieuwe) mogelijkheden voor huisvesting van studenten worden toegestaan in 
de vorm van: 

 het beperkt gebruik van woningen binnen de bebouwde kom in alle kernen; 

 het onbeperkt gebruik van woningen in het (winkel)centrumgebied van de kern 
Dronten; 

 het gebruik van voormalige (agrarische) bedrijfswoningen buiten de bebouwde kom; 

 grootschalige huisvesting in de kern Dronten binnen de vierhoek station - 
(winkel)centrum - centrum Dronten West - Drieslagcampus/ Wisentweg; 

 een overgangsregeling voor bestaande studentenhuisvesting per 30 oktober 2014. 
2. Het afstandscriterium in de beleidsnotitie ‘Huisvesting arbeidsmigranten gemeente 

Dronten’ aan te vullen met studenten waardoor binnen een afstand van 100 meter van een 
woning die in gebruik is door tijdelijke arbeidsmigranten en/of studenten geen nieuwe 
woning gebruikt mag worden voor de huisvesting van arbeidsmigranten en/of studenten. 

 
 

INHOUD 

INLEIDING 

In de gemeente Dronten bevinden zich enkele HBO- en MBO-onderwijsinstellingen die landelijk 
vrij uniek zijn. De verschillende studies binnen deze instellingen trekken studenten van (ver) 
buiten de gemeente. Dit heeft tot gevolg dat studenten zich tijdelijk vestigen in de gemeente 
Dronten. Voor de huisvesting van studenten is in de gemeente Dronten tot op heden geen 
specifiek beleid ontwikkeld.   
 
Tijdens de behandeling van het beleid voor de huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten in de 
gemeente Dronten, is door uw raad een motie aangenomen met betrekking tot 
studentenhuisvesting. De motie bevatte het verzoek ‘beleid te ontwikkelen ten aanzien van de 
huisvesting van studenten binnen de bebouwde kom in de gemeente Dronten’. Overwegingen 
hierbij waren dat: 

 Het gebruik van woningen binnen de bebouwde kom in principe niet is toegestaan, onder 
andere voor studentenhuisvesting; 

 studentenhuisvesting kwalitatief goed moet zijn; 

 Overlastsituaties in de woonwijken zoveel mogelijk dienen te worden beperkt. 
 

 Met inachtneming van voorgaande is deze beleidsnotitie nu opgesteld. 
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ARGUMENTEN 

Ten aanzien van besluitpunt 1 
Deze notitie schept duidelijkheid en biedt mogelijkheden.  
Enerzijds biedt deze notitie duidelijkheid: waar moet de bestaande studentenhuisvesting in de 
gemeente Dronten aan voldoen. 
Anderzijds worden de mogelijkheden voor nieuwe studentenhuisvesting weergegeven met 
daaraan gekoppeld de duidelijke randvoorwaarden. 
De overige argumentatie bevindt zich in de beleidsnotitie. 
 
Ten aanzien van besluitpunt 2 
Studenten en tijdelijke arbeidsmigranten zijn vergelijkbare bewonersgroepen, vanwege de 
tijdelijkheid van de bewoning, de beperktere mate van onderlinge verbondenheid en het gebrek 
aan continuïteit in de samenstelling van de bewoners. Samenhang in het beleid om deze 
bewonersgroepen te spreiden over de woonwijken is dan ook vereist. Door deze aanpassing is 
dit gewaarborgd. 
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