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Geachte heer Schoenmaker,

Op 6 juli 2022 hebben wij van u een verzoek ontvangen voor het verlenen van medewerking aan de 
planvorming voor een aanmeldcentrum in Luttelgeest/Bant. Met deze brief bevestigen wij de 
ontvangst van uw verzoek

Wij hebben de eerste bevindingen gedeeld en nog veel vragen
Op 6 juli heeft u de gemeenteraad geïnformeerd over het plan en het aangekochte perceel. Deze 
toelichting heeft er niet voor gezorgd dat alle vragen zijn beantwoord. Zowel het college als de raad 
hebben nog veel vragen van politieke, procesmatige, en inhoudelijke aard. Wij brengen nog in kaart 
wat nodig is voor besluitvorming. Deze besluitvorming zal niet eerder dan na de zomervakantie 
plaatsvinden.

Voor de politieke vragen gaat de raad graag in gesprek met de Staatssecretaris van Justitie en 
Veiligheid.

Wij verwachten dat u als initiatiefnemer de omgeving actief betrekt
U heeft de raad toegezegd de klankbordgroep, directe omwonenden en dorpen te informeren over het 
plan volgens de afspraken in de huidige bestuursovereenkomst. De verwachting is uitgesproken dat 
dit in bijeenkomsten op korte termijn (voor de zomervakantie) plaatsvindt. Ook is toegezegd dat tijdens 
de zomervakantie geen bijeenkomsten worden gepland.

Het COA is als initiatiefnemer van het plan verantwoordelijk voor het informeren en organiseren van 
bijeenkomsten met de klankbordgroep, directe omwonenden en de dorpen. De rol van de gemeente is 
beperkt tot de openbare orde en veiligheid en het desgewenst geven van een toelichting op het 
gemeentelijke standpunt.

Onze zorgen samengevat
Volledigheidshalve delen wij onze zorgen puntsgewijs:

• Noordoostpolder heeft al jaren een opvanglocatie voor maximaal 1000 vluchtelingen. 
Het maximum is vastgelegd in een bestuursovereenkomst. Wij dragen daarmee als 
gemeente in ruime mate bij in de opvanglast voor vluchtelingen.

• Een tweede grootschalig centrum, pal naast het huidige AZC, zou veel van de lokale 
gemeenschap vragen. Ook vanwege de opvang van groepen arbeidsmigranten.

• In het verleden hebben wij altijd draagvlak gezocht en gekregen voor de huidige 
opvang. Die draagkracht is niet oneindig. Zeker niet voor kleine gemeenschappen als 
Luttelgeest, Bant en Kuinre.
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• Wij maken ons zorgen over verstoring van het evenwicht en de nu aanwezige balans 
tussen AZC en omgeving. Dit gelet op eerdere ervaringen bij de mogelijke uitbreiding 
met 450 plaatsen in 2016.

• Gezien de grootte van het aangekochte perceel, vragen wij ons af of het in de 
toekomst bij een opvang van maximaal 300 vluchtelingen blijft.

Heeft u vragen/opmerkingen?
Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen 
met de heer J. Dijcker. Hij is telefonisch bereikbaar op het telefoonnummer: 0527 63 39 11 of per 
e-mail: j.dijcker@noordoostpolder.nl

Graag vernemen wij spoedig van u hoe u het toegezegde proces met de omgeving vorm wilt geven.

Met vriendelijke groet,
namens het college vaii burgemeester en wethouders,

R.T de Groot
buraernleester gemeente Noordoostpolder
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