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Geacht college,

De gemeente Noordoostpolder levert sinds 1987 een grote bijdrage aan de opvang van 
asielzoekers in Nederland, hoofdzakelijk door het mogelijk maken van het 
asielzoekerscentrum in Luttelgeest, een van de grotere en langst bestaande azc’s in 
Nederland. Zonder dergelijke duurzame opvanglocaties kan het systeem niet goed 
functioneren en de inzet van Noordoostpolder is daarin onmisbaar. Ik besef dat het 
bestaan ervan in huidige vorm een beslag legt op de lokale gemeenschap. Voor de inzet 
en de prettige samenwerking rond deze locatie ben ik de gemeente en haar inwoners dan 
ook zeer dankbaar.

Op 6 juli jl. deed het COA, mede namens de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, 
een verzoek aan uw gemeente voor het mogelijk maken van de realisatie van een 
additioneel aanmeldcentrum, inclusief extra opvangplekken nabij het azc in Luttelgeest. 
Deze extra opvangplekken en het aanmeldcentrum zijn noodzakelijk om de 
asielproblematiek in Nederland op orde te krijgen, een systeem dat zich zoals bekend in 
een crisis bevindt. Inmiddels hebben de staatssecretaris en ik in verschillende 
bijeenkomsten met uw college, de gemeenteraad van Noordoostpolder, 
vertegenwoordigers van dorpsbelangen en omwonenden gesproken. Hier kwam naar 
voren dat ons verzoek veel vragen en weerstand oproept. Onderstreept werd dat er al 
vele jaren veel draagvlak is om bij te dragen aan de asielopvang in Nederland, maar dat 
de nieuwe functie op deze plek niet passend is. Daarbij was er ook veel teleurstelling 
over het gelopen proces. Wij nemen dit zeer serieus en zijn ons hier
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terdege van bewust. Daarom hebben wij aan het college van de gemeente 
Noordoostpolder gevraagd om na te denken over een alternatief. Er blijft nog steeds 
behoefte aan een aanmeldcentrum en de vraag die aan het college is gesteld is, of er, 
welllicht op een andere plek in de Noordoostpolder, mogelijkheden zijn om dit te 
realiseren. Hierbij liggen vraagstukken voor als welke doelgroep hier dan naartoe zou 
komen, welke infrastructuur nodig is en voor welke duur.

Op basis van dit alternatief zet ik graag dit gesprek op korte termijn voort. Ik realiseer 
mij dat ten aanzien van een verder proces, nauwe betrokkenheid van omwonenden en de 
gemeenteraad van Noordoostpolder essentieel is en zou dan ook graag met u bezien hoe 
we daar gezamenlijk een zo goed mogelijk vervolg aan kunnen blijven geven.

Mede namens de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, E. van der Burg, 
Hoogachtend,
Centraal Orgaan opvang asielzoekers

Dr. M. Schoenmaker 
Bestuursvoorzitter
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