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NIEUWSBRIEF – OPVANG VLUCHTELINGEN OEKRAINE – ONTLASTEN TER APEL 

            
          23 september 2022 

 
Met deze nieuwsbrief informeert Veiligheidsregio Flevoland gemeenteraden en colleges over de stand van 
zaken in de veiligheidsregio met betrekking tot de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne en de opvang van 
asielzoekers ter ontlasting van de situatie in Ter Apel.  
 

Crisisnoodopvang asielzoekers  
In verband met de huidige asielcrisis heeft het Rijk elke veiligheidsregio gevraagd zich in te spannen om 450 
CNO-plekken te realiseren tot en met 31-12-2022. In Veiligheidsregio Flevoland zijn op dit moment 275 
crisisnoodopvangplekken beschikbaar voor asielzoekers in de voormalige brandweerkazerne Markerkant in 
Almere. Binnen de veiligheidsregio worden momenteel diverse aanvullende mogelijkheden onderzocht om het 
aantal crisisnoodopvangplekken voor asielzoekers verder uit te breiden.  

 
Reguliere opvang asielzoekers 

In Veiligheidsregio Flevoland worden al langere tijd grote aantallen vluchtelingen opgevangen in verschillende 
locaties van het COA. Op dit moment worden in deze veiligheidsregio ruim 3300 asielzoekers gehuisvest.  

Almere 
In het asielzoekerscentrum (azc) in Almere is capaciteit voor 800 mensen. Deze capaciteit is in het najaar van 
2021 uitgebreid met een noodopvang van nu 448 plekken. Deze noodopvang is tijdelijk, op de locatie waar al 
voor is besloten dat er permanente uitbreiding met 600 plekken volgt. Per 2023 zijn er dan 1400 reguliere 
opvangplekken in het azc Almere. De tijdelijke noodopvang komt dan te vervallen. 

Dronten 
In Dronten is een azc met 1000 plekken. Sinds vorig jaar september zijn de 1000 opvangplekken van het azc in 
Dronten tijdelijk uitgebreid met 90 extra verblijfsplaatsen. Eind juli is het COA met de gemeente Dronten 
overeengekomen dat azc Dronten voor 3 tot 5 jaar tijdelijk 300 extra plaatsen mag realiseren, dit is inclusief de 
al gerealiseerde uitbreiding van 90 plekken. Deze 300 extra plekken zijn voor statushouders die wachten op een 
woning. In totaal zijn er daarmee straks 1300 plekken in Dronten.  

Noordoostpolder 
In het asielzoekerscentrum (azc) in Luttelgeest vangt het COA 1000 asielzoekers op. De gemeente 
Noordoostpolder kijkt op verzoek van het COA naar mogelijkheden om een aanvullende bijdrage te leveren.   

Zeewolde 
De gemeente Zeewolde wil een tijdelijk asielzoekerscentrum voor gezinnen mogelijk maken. Dit kan plek 
bieden aan 600 asielzoekers.  

Amv’s 
In Flevoland worden ook alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) opgevangen, momenteel in het azc 
in Luttelgeest en in het azc in Dronten.   
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Opvangplekken voor Oekraïners  
Elke veiligheidsregio is gevraagd om 2000 opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen te organiseren, in 
totaal 50.000 plekken. Daarnaast heeft het Rijk veiligheidsregio’s gevraagd om zich in te spannen om  
additioneel nog eens 25.000 plekken te creëren volgens een verdeelsleutel naar rato van het aantal inwoners 
en de oppervlakte van een veiligheidsregio. Veiligheidsregio Flevoland heeft de inspanningsverplichting 
gekregen om 833 additionele plekken voor Oekraïense vluchtelingen te organiseren.  
 

Regionaal beeld gemeentelijke opvang  

 
 
Veiligheidsregio Flevoland coördineert en monitort het aantal gerealiseerde en verwachte opvangplekken in de 
regio. De actuele cijfers m.b.t. regionale gemeentelijke opvanglocaties in de veiligheidsregio zijn weergegeven 
in het informatiedashboard. Deze informatie is actueel tot en met 23-09-2022.  
 
Verwachting 
De huidige verwachting is dat de gevraagde 2000 opvangplekken in Veiligheidsregio Flevoland in oktober 
gerealiseerd zijn. Binnen Veiligheidsregio Flevoland wordt actief gekeken naar mogelijkheden om aan de 
additionele inspanningsverplichting te voldoen. In de periode na oktober staat een aantal nieuwe locaties 
gepland. Daar staat tegenover dat voor sommige bestaande locaties de afspraken voor opvang de komende 
maanden aflopen. Veel locaties zijn op verzoek van het Rijk in eerste instantie gerealiseerd voor een half jaar 
tot een jaar. Veiligheidsregio Flevoland en gemeenten onderzoeken of en voor hoe lang de opvang op deze 
locaties verlengd kan worden. Daarbij zijn niet alle opleverdata van nieuwe locaties zeker. Het verbouwen en 
inrichten van beschikbare locaties neemt tijd in beslag door schaarste van materialen en wachttijden bij 
aannemers. De planning verandert daardoor regelmatig.  

 

Regionaal beeld particuliere opvang  
In Veiligheidsregio Flevoland vangen particulieren een groot aantal Oekraïners op. Uit de inventarisatie bij de 
verschillende gemeenten in de veiligheidsregio blijkt dat 924 vluchtelingen, die zijn opgevangen bij 
particulieren, per 20-09-2022 zijn ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).  

 

 
 


