
ASVA Amsterdamse Studentenvakbond woedend over de blokkade van de bouw van
Kronenburg door minister van Infrastructuur Mark Harbers.

Amsterdam, 18 mei 2021 - ASVA Studentenvakbond is woedend over de uitspraak van de Raad
van State om de bouw van studentenwoningen op Kronenburg te blokkeren. Het plan om 2.500
kamers te bouwen op Kronenburg was al een aantal maanden vertraagd, omdat de minister
vond dat het te veel geluidsoverlast veroorzaakte. Toch kwam de uitspraak als een verassing.
Amsterdam bevindt zich in een enorme wooncrisis, die de studentenhuisvesting sterk raakt. In
Amsterdam bedraagt het tekort 6.600 studentenwoningen, maar dit zal groeien tot 21.500
woningen in 2028. Daarom was studentenvakbond ASVA erg te spreken over de plannen van
de Gemeente Amstelveen en DUWO om 2.500 studentenwoningen op Kronenburg te bouwen.
Dit wordt nu verhinderd.

De studentenvakbond houdt zich al sinds haar oprichting bezig met de strijd voor goede en
betaalbare studentenwoningen, maar nooit waren de zorgen zo groot. Bestuurslid Huisvesting
Job Vermaas: “Het aantal studenten in Amsterdam nam afgelopen jaar met 10.000 toe, maar de
woningvoorraad stijgt nauwelijks mee. Kronenburg had echt een enorm gat in dat tekort kunnen
slaan.”. Vermaas was dan ook verbaasd over het beroep van de minister. Eigenlijk waren alle
overheden al akkoord, totdat de minister opeens in beroep ging bij de rechter. Zij
beargumenteren dat er teveel geluidsoverlast van Schiphol is om er woningen te bouwen.
Vermaas: "Dit kwam als een donderslag bij heldere hemel. Het naastgelegen studentencomplex
Uilenstede bestaat al 50 jaar en daar wonen mensen prima. Het is onbegrijpelijk dat er aan de
ene kant van de straat wel studenten mogen wonen, maar aan de andere kant niet."

Afgelopen zaterdag stond ASVA ook op Schiphol om te protesteren tegen dit beroep van de
minister. Vermaas: “We zijn er klaar mee dat de belangen van Schiphol boven een
basisbehoefte van studenten wordt gesteld.” Wederom laat de overheid studenten in de steek.
ASVA laat het hier niet bij zitten, en onderzoekt de mogelijkheden voor een rechtsgang naar het
Europees Hof. Daarnaast is het nu aan de Tweede Kamer om de minister op het matje te
roepen. Vermaas: “De strijd is nog niet gestreden. Dit laten we ons niet zomaar gebeuren. Er
zullen acties volgen.”
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NOOT VOOR REDACTIE:

De ASVA Studentenvakbond is de grootste studentenbelangenbehartiger van Amsterdam.
ASVA komt op voor alle 100.000 Amsterdamse studenten, van zowel de HvA als de UvA.
Voor meer informatie, interviews of vragen kunt u contact opnemen met Job Vermaas op
06-51071026 of job@asva.nl.


