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Inleiding
Zoals bekend, heeft het college welwillend gereageerd op het verzoek van het COA om
de opvangcapaciteit in het AZC Luttelgeest tijdelijk met 400 plaatsen te vergroten voor
een periode van drie maanden. Ook ten aanzien van het gelijktijdig ingediende verzoek
om de extra capaciteit nadien voor een langere periode (vijf jaar) te mogen benutten,
heeft het college gekozen voor een positieve insteek. De reden hiervan is niet anders dan
die welke bij het eerdere verzoek om tijdelijke ophoging aan de orde was, namelijk dat
er door de uitzonderlijke hoge instroom van asielzoekers (m.n. uit Syrië en Eritrea) in het
gehele opvangsysteem van COA knelpunten zijn ontstaan. Per week komen nu tussen de
400 en 600 asielzoeker aan in ons land. Het college is van mening dat onze gemeente
haar verantwoordelijk moet nemen om dit probleem hanteerbaar te maken.
AZC
De 400 tijdelijke opvangplaatsen zijn gerealiseerd door middel van het plaatsen van
zogenoemde paviljoens (feitelijk zijn dat grote tenten). Deze paviljoens zijn echter niet
geschikt voor opvang in de winterperiode en daarom ook niet adequaat voor een meer
duurzame opvang. Momenteel worden de paviljoens daarom ook afgebroken en zullen de
asielzoekers die daar in de afgelopen drie maanden hebben verbleven elders moeten
worden opgevangen. Om de extra opvangcapaciteit voor een langere periode te
realiseren, wil het COA semi-permanente woonunits plaatsen. Dit zijn min of meer kanten-klare wooneenheden die gemakkelijk kunnen worden getransporteerd en snel zijn te
plaatsen. Voor het plaatsen van deze woonunits is een bestemmingsplantraject
noodzakelijk en het COA zal dat traject inzetten.
Asielzoekers
De tijdelijke extra opvang in het AZC Luttelgeest is gebruikt als een zogenoemde “proces
opvang locatie” (POL). Hier worden asielzoekers opgevangen waarvan nog niet duidelijk
is of zij tot de asielprocedure worden toegelaten. Doorgaans zullen deze asielzoekers
alleen in het centrum overnachten en overdag elders bezig zijn met de toelating tot de
asielprocedure. Als zij niet tot de asielprocedure worden toegelaten, keren zij vaak ook
niet meer terug in de POL en worden dezelfde dag nog overgeplaatst naar een
uitzetcentrum.
Wanneer de extra opvang in het AZC Luttelgeest een semi-permanent karakter krijgt,
valt niet uit te sluiten dat deze op termijn niet meer als POL zal worden gebruikt. Een
verhoogde instroom leidt immers ook tot een grotere behoefte aan reguliere opvang in

een AZC om van daar uit te worden uitgeplaatst voor vestiging in een gemeente. Het
COA kan momenteel geen prognose geven of en wanneer er ten aanzien van de extra
opvangcapaciteit in Luttelgeest een eventueel omslagpunt bereikt wordt.
Impact van extra opvang in AZC Luttelgeest
Zowel voor asielzoekers in de POL als in de regulier opvang zorgt het COA voor medische
voorzieningen, basisonderwijs, peuterspeelzaal, veiligheid, recreatie en andere
noodzakelijke voorzieningen. Voorzover de populatie bestaat uit mensen in de POL-fase
zal er voor de gemeente geen extra werkdruk ontstaan anders dan bij het COA zelf. Deze
mensen zitten namelijk nog niet in de procedure en hoeven daarom niet ingeschreven te
worden in het GBA en zullen ook nog niet door VluchtelingenWerk begeleid worden. Zoals
in de afgelopen drie maanden ook is gebleken, leggen de “pollers” geen extra druk op de
directe omgeving van het AZC noch zijn er tekenen geweest van overlast vanwege deze
asielzoekers.
Als de extra opvangcapaciteit wordt benut voor reguliere opvang zal de werkdruk bij de
gemeente, met name bij de klantmanagers van het KCC, toenemen omdat er dan wel
sprake zal zijn van inschrijving in het GBA. Ook valt niet uit te sluiten dat uitbreiding van
de reguliere opvang opgemerkt zal worden in de omgeving van het AZC omdat er nu
eenmaal meer mensen over straat zullen lopen. In de communicatie en gesprek met
bewoners in de omgeving van het AZC zal dit aspect worden meegenomen om ruimte te
geven aan eventuele sentimenten hierover.
Voor het accommoderen van een AZC binnen de gemeentegrens ontvangt
Noordoostpolder op grond van het Faciliteitenbesluit een financiële compensatie van het
COA. Eventuele extra kosten in verband met de semi-permanente ophoging van de
opvangcapaciteit kunnen uit de bijdrage van het COA worden gedekt.
Proces
Aan het COA is bericht gestuurd dat het college een positieve insteek kiest ten aanzien
van het verzoek om semi-permanente uitbreiding van de opvangcapaciteit te mogen
realiseren. Het COA start daartoe het traject aanvraag omgevingsvergunning. Daarnaast
heeft het COA gevraagd of het mogelijk is om hangend de afhandeling van de aanvraag
omgevingsvergunning alvast begonnen mag worden met voorbereidende activiteiten voor
plaatsing van de woonunits. Ten aanzien van dit verzoek heeft het college aangegeven
niet vooruit te willen lopen op communicatie met de Raad en bewoners in de omgeving
van het AZC (Luttelgeest en Bant).
Ter voorbereiding op een bespreking in de RTG van het verzoek van COA hebben
verschillende raadsleden op 12 november jl. een orientatiebezoek gebracht aan het AZC.
De regiomanager en lokatiedirecteur van het AZC Luttelgeest hebben toegezegd om
aanwezig te zijn bij de RTG van 1 december.
Voor communicatie met bewoners van Luttelgeest en Bant zal contact wordt gelegd met
de desbetreffende Dorpsbelangen.

