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Onderwerp
Aanmeldcentrum asielzoekers

Advies raadscommissie
De commissie adviseert in meerderheid positief voor optie 4

Aan de raad.
Status: ter besluitvorming

Voorgesteld besluit

1 In te stemmen met het afwijzen van de vraag om mee te werken aan een aanmeldcentrum in 
Bant/Luttelgeest.

2 In te gaan op het verzoek om een tijdelijke alternatieve locatie te zoeken binnen de gemeente 
voor een ander type aanmeldcentrum te weten een na-reizigers centrum.

Inleiding
Na 6 juli 2022 is gewerkt aan het proces rond het verzoek van het COA voor een aanmeldcentrum in 
Bant. Deze kavel is aangekocht voor de realisatie van een aanmeldcentrum met opvangmogelijkheid 
voor 300 asielzoekers. Op maandag 19 september 2022 heeft het COA samen met het ministerie dit 
verzoek ingetrokken en de gemeente Noordoostpolder gevraagd te zoeken naar een alternatieve 
locatie binnen de gemeente. Het college is bereid mee te werken aan het bijdragen van de 
asielproblematiek in Nederland en is bereid een nieuw proces hiervoor te starten. De raadsbrede 
commissie heeft op 27 september 2022 vergadert over 4 opties met betrekking tot het bijdragen aan 
het oplossen/verlichten van de landelijke asielproblematiek. De keuze in die vergadering waar het 
meeste draagvlak voor bleek te zijn is het zoeken naar een andere tijdelijke locatie voor een andere 
functie dan in Bant / Luttelgeest.

Doelstelling
Het meewerken aan het verzoek van het COA om te zoeken naar extra asielzoekersopvang in de 
gemeente Noordoostpolder.

Argumenten

1.1 Op basis van de brief van het COA, bestuurlijk overleg, raadscommissie en uitgevoerde 
onderzoeken

In het college en de raadscommissie is geconstateerd dat er geen draagvlak is voor een 
aanmeldcentrum in Bant/Luttelgeest. Vanuit het COA en het ministerie van Justitie & Veiligheid is er 
op maandag 16 september een brief gekomen voor het veranderen van het verzoek voor het 
aanmeldcentrum in Bant en alternatieven te verkennen. Om een nieuwe verkenning te starten dient 
eerst het proces in Bant/Luttelgeest te worden afgerond. Dat wordt met dit voorstel beoogd.
Het ministerie en COA worden met een brief geïnformeerd over de afwijzing door de raad. De 
uitgevoerde onderzoeken (draagvlakonderzoek, ruimtelijke/maatschappelijke beoordeling en factsheet 
asielopvang) zijn toegevoegd als bijlage.

2.1 Vanuit en op verzoek van de staatssecretaris en het COA is gevraagd om alternatieven te 
verkennen
De opvangnood is hoog in Nederland en duidelijk is dat het veranderen van het oorspronkelijke 
verzoek voort komt uit de behoefte aan een extra aanmeldcentrum. In het gesprek van 12 september 
tussen college, staatssecretaris en bestuursvoorzitter van het COA is een optie besproken van een
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aanmeldcentrum voor maximaal 300 nareizigers voor een periode van 5 jaar. Nareizigers zijn 
gezinsleden van asielzoekers die al in Nederland een verblijfsvergunning hebben. Deze gezinsleden 
komen op afspraak naar Nederland en moeten zich melden bij een aanmeldcentrum. Na het 
doorlopen van de procedures binnen 1 tot 5 dagen vertrekken nareizigers naar woningen van 
gezinsleden in Nederland. Het is voor het college een optie voor deze doelgroep een alternatieve 
locatie in de gemeente Noordoostpolder te realiseren. De gemeente is hierbij in de lead voor de 
verkenning, participatie en het aandragen van een voorkeurslocatie bij het COA.

Kanttekeningen

Planning/uitvoering
Na de raadsvergadering op 10 oktober zal het proces en de planning worden uitgewerkt.

Het college wil richting van de raad ontvangen voor het zoeken naar een alternatieve locatie en zal in 
een aparte commissievergadering daartoe kaders ophalen. Voorbeelden van vragen zijn:

• Welke zoekgebieden vindt u dat geschikt zijn voor de opvang van de nareizigers?
• Welke tijdsduur geeft u een vestiging mee?
• Op welke wijze wilt u de afspraken met het COA borgen? Alleen vanuit de 

bestuursovereenkomst of vanuit het ruimtelijke instrumentarium (vergunningen) of privaat 
rechtelijk (bijv. grond of vastgoed te verhuren aan het COA)?

Vervolgens wordt door het college een locatie aangewezen. Op basis van de aangewezen locatie 
wordt een participatieplan opgesteld waaronder de samenstelling van een nieuwe klankbordgroep.

Het betreft een niveau 3 project. Initiatieven die vallen onder niveau 3 zijn grote initiatieven met een 
zeer grote impact op de omgeving. Initiatieven binnen niveau 3 leveren een grote bijdrage aan het 
algemeen belang van de samenleving (met mogelijke positieve of negatieve effecten). Dit soort 
initiatieven vragen om uitgebreide en zorgvuldige participatie met de omgeving. Bewoners, bedrijven 
en organisaties in de omgeving moeten bij de planvorming betrokken zijn via een klankbordgroep.

Bijlagen
Brief COA: Vervolg n.a.v. formeel verzoek planvorming aanmeldcentrum vreemdelingenketen 
d.d. 19 september 2022
Factsheet asielopvang Nederland - gemeente Noordoostpolder
Draagvlak voor een aanmeldcentrum voor asielzoekers in Noordoostpolder - l&O Research

Portefeuillehouder
Steller

: R.T. de Groot
: de heer J. Dijcker, ; i.diicker@noordoostpolder.nl
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gemeente

NOORDOOSTPOLDER
RAAD

De raad van de gemeente Noordoostpolder,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 september 2022, no. 22bij00075;

gelet op artikel 169 van de Gemeentewet;

Besluit (gewijzigd):

1. Instemmen met het afwijzen van de vraag om mee te werken aan een aanmeldcentrum in 
Bant/Luttelgeest;

2 Het COA te verzoeken het aangekochte perceel in Bant te verkopen waarbij, als
gemeente Noordoostpolder daarbij betrokken is en er afspraken gemaakt worden over 
eventuele sanering van grond en gebouwen, de gemeente deze kosten niet voor haar 
rekening neemt;

3. In te gaan op het verzoek om een tijdelijke alternatieve locatie te zoeken binnen de gemeente 
voor een ander type aanmeldcentrum te weten een na-reizigers centrum.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 10 pktober\2022. 
De griffier, ------------ de voorzitter,
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Aanmeldcentrum asielzoekers
Politieke Unie B.J. Allng Tegen

W.C. Haagsma Voor S.Q. Basman Tegen

A.L. Heerspink Voor H.M. Wiedljk Tegen

Y. Knobbout Voor WD
T.E. Langanberg Voor J.M. Halma Tegen

A.Tuinenga Voor A. Kromkamp Tegen

ChrtetenUnle-SQP J.L.P. van Os Tegen

S. deBoer Voor PvdA
T.J. van Dijk Voor H. van der Linde Voor

Y.M. van der Horst Voor L. Mulder Voor

O.P. Knijnenberg-Alblas Voor Groen Links
0. Lambregtse-Baan Voor H.M.Hakkenberg Voor

J.W. Simonse Voor S.J. Schrijver Voor

CDA D68
J.B.M. Bus Voor M.W. van Wegen Voor

L. Qeerts Voor

M J. Goeiema Voor
M. van derSlikke Voor
M.B.W. Uitdewllligen Voor Voor M


