
 

 

 

 

 

 

Fractie: PVVP 

Naam: T. Nijdam 

Onderwerp: Vragen omtrent acute vluchtelingenopvang. 

Datum indiening vragen: 12 oktober 2015 

 

 

Vragen: 

De PVVP-fractie heeft de volgende vragen aan het college: 

 

1. waarom is een wijziging van de omgevingsvergunning, betrekking hebbend op het 

Smedingplein, noodzakelijk? 

Antwoord:  

Waarschijnlijk wordt bedoeld: waarom een wijziging van het bestemmingsplan 

noodzakelijk is. Het gebruik van de Golfslag voor wonen (anti-kraak) past niet 

binnen de huidige, maatschappelijke bestemming van het gebouw. Via een 

omgevingsvergunning voor het tijdelijk afwijken van de ruimtelijke regels kan 

er voor een bepaalde periode worden afgeweken van het bestemmingsplan. Dat 

is inmiddels ook gebeurd. 

 

2. werkt de gemeente aan een omgevingsvergunning voor 13 antikrakers die tijdelijk het 

gebouw bewaken, of werkt de gemeente aan een wijziging in de bestemming om verkoop 

wel of niet te vergemakkelijken? 

Antwoord:  

Er is door het college op 22 september 2015 een tijdelijke 

omgevingsvergunning afgegeven voor anti-kraak gebruik voor een periode van 

maximaal 1 jaar. Gedurende dat jaar mogen maximaal 15 personen alleen de 

begane grondlaag en de 1e verdieping van het gebouw bewonen. Om te komen 

tot een nieuwe bestemming van het gebouw is Zorggroep Oude en Nieuwe Land 

in overleg met de gemeente. Wanneer de plannen van de aanvrager voldoende 

concreet zijn en de gemeente daarmee kan instemmen, wordt het 

bestemmingsplan herzien. 

 

3. weth Suelmann zei in juni van dit jaar nog dat de gemeente niet mee wil werken aan 

een bestemmingsplanwijziging voor de Golfslag, als daar huisvesting arbeidsmigranten of 

een asielzoekerscentrum in gevestigd zou worden. 

Vraag: was dit destijds en is dit nog steeds een breed gedragen standpunt van het 

voltallige college? 

Antwoord:  

Ja 

 

4. de woordvoerder van ZONL zegt dat opvang asielzoekers in de Golfslag hardnekkige 

geruchten zijn; vraag aan het college: zijn het voor het college ook geruchten? 

Antwoord: 

Ja 

 

5. zo ja mag de wijk Bos en Gaard er dan van uitgaan dat de Golfslag van uw lijstje met 

onderzoeksmogelijkheden is afgevoerd? 

Antwoord:  

De Golfslag is op dit moment geen onderwerp van onderzoek. 

 



6. wil het college, na haar zoektocht de locaties die eventueel wel snel geschikt gemaakt 

kunnen worden voor opvang, met de Raad delen / openbaar maken, opdat ook de raad 

zich een beeld kan vormen over eventuele locaties? 

Antwoord:  

In verband met huisvestingseisen/voorschriften van COA vindt onderzoek naar 

eventuele locaties plaats in nauw overleg. Wij verwachten van COA uiteindelijk 

een verzoek voor één concrete locatie. Dat verzoek zal met de raad worden 

gedeeld. 

 

 

 

 

Datum beantwoording vragen: 19 oktober 

Contactpersoon: Peter Benthem 

E-mail adres:  p.benthem@noordoostpolder.nl 

Tel: 0610891224 

 


