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NIEUWSBRIEF – OPVANG VLUCHTELINGEN OEKRAINE – OPVANG ASIELZOEKERS 

            

          16 januari 2023 

 
Met deze nieuwsbrief informeert Veiligheidsregio Flevoland colleges en gemeenteraden over de stand van 

zaken in de veiligheidsregio met betrekking tot de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne en de opvang van 

asielzoekers.  

 

Rijk vraagt meer opvangplekken voor Oekraïners per juli 2023 
Het Rijk vraagt elke veiligheidsregio om nog meer opvangplekken voor Oekraïners te realiseren. De huidige 

vraag is sinds medio december om landelijk met alle 25 veiligheidsregio’s samen 90.000 plekken te creëren per 

juli 2023.  

Opdrachten voor de Veiligheidsregio Flevoland 

In eerste instantie is landelijk gevraagd om 50.000 opvangplekken, 2.000 per veiligheidsregio. Dit is een 

resultaatsverplichting. Daarna is dit aantal opgehoogd naar 75.000 opvangplekken. De extra 25.000 plekken zijn 

per veiligheidsregio verdeeld volgens een verdeelsleutel. Deze houdt rekening met het inwoneraantal en de 

oppervlakte van een veiligheidsregio. Deze extra 25.000 plekken zijn een inspanningsverplichting. Voor 

Veiligheidsregio Flevoland betekent deze eerste additionele vraag een extra inspanningsverplichting voor 833 

plekken. Nu geeft het Rijk aan dat landelijk 90.000 plekken nodig zijn.  Dit is nog een extra 

inspanningsverplichting voor landelijk 15.000 plekken. Aan de hand van de verdeelsleutel, betekent dit voor 

Veiligheidsregio Flevoland dat nog eens 500 opvangplekken voor Oekraïners extra gevraagd worden. Het totaal 

gevraagde opvangplekken voor Oekraïners in Veiligheidsregio Flevoland is 3.333 per juli 2023.  

De opgave is groot 

Bij de eerste vraag van 2.000 plekken is niet gekeken naar de geografische omvang, het aantal inwoners van 

een veiligheidsregio, beschikbaarheid van voorzieningen of het aantal andere vluchtelingen dat in de regio 

wordt opgevangen. Veiligheidsregio Flevoland heeft hiermee verhoudingsgewijs een grote opgave door haar 

omvang en lage inwoneraantal. Flevoland vangt in vergelijking met veel andere veiligheidsregio’s meer 

Oekraïners op per duizend inwoners. 

Flevoland levert bovengemiddelde bijdrage aan opvang voor mensen op de vlucht 

De zes gemeenten in de veiligheidsregio leveren een bovengemiddelde bijdrage in het verzorgen van opvang 

voor mensen op de vlucht. Het gaat dan om reguliere opvang voor asielzoekers, crisisnoodopvang en 

noodopvang voor asielzoekers en om opvangplekken voor Oekraïners. 

Mogelijkheden voor meer opvang voor Oekraïense vluchtelingen zijn beperkt 

De afgesproken 2.000 opvangplekken in Veiligheidsregio Flevoland zijn op dit moment bijna gerealiseerd. Veel 

locaties zijn op verzoek van het Rijk in eerste instantie gerealiseerd voor een half jaar tot een jaar. Gemeenten 

zetten zich in om de huidige locaties open te houden. Of om gelijkwaardige alternatieven te vinden voor 

locaties die moeten sluiten. Het doel is dat in ieder geval 2000 plekken behouden blijven in 2023. Het bestuur 

van Veiligheidsregio Flevoland heeft de gemeentesecretarissen van de zes gemeenten gevraagd om scenario’s 
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uit te werken en extra opties voor opvanglocaties te verkennen. De wil om naast de huidige locaties meer 

opvang te organiseren voor vluchtelingen uit Oekraïne dan de eerste resultaatsverplichting van 2.000 plekken 

is groot. Maar de mogelijkheden om dit aantal verder uit breiden zijn binnen de veiligheidsregio beperkt. Op dit 

moment zijn in Flevoland nauwelijks bestaande gebouwen meer beschikbaar om vluchtelingen uit Oekraïne in 

op te vangen.  

Regionaal beeld gemeentelijke opvang  

 

Gerealiseerde opvangplekken 
Veiligheidsregio Flevoland coördineert en monitort het aantal gerealiseerde en verwachte opvangplekken voor 

vluchtelingen uit Oekraïne in de regio. De actuele cijfers m.b.t. regionale gemeentelijke opvanglocaties in de 

veiligheidsregio zijn weergegeven in het onderstaande informatiedashboard. Deze informatie is actueel tot en 

met 16-01-2023.  

 

 

 

Particuliere opvang  
In Veiligheidsregio Flevoland vangen particulieren ook een groot aantal Oekraïners op. Uit de inventarisatie bij 

de verschillende gemeenten in de veiligheidsregio blijkt dat 935 vluchtelingen, die zijn opgevangen bij 

particulieren, per 16-01-2023 zijn ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).  

Opvang voor asielzoekers 
 

Crisisnoodopvang 

In verband met de huidige asielproblematiek heeft het Rijk elke veiligheidsregio gevraagd zich in te spannen 

om 450 crisisnoodopvangplekken (CNO) te realiseren. De inzet van het Rijk is nu dat de crisisnoodopvang 

uiterlijk op 1 juli 2023 beëindigd kan worden.  

In Veiligheidsregio Flevoland vangt de gemeente Almere op dit moment zo’n 140 asielzoekers op in de 

voormalige brandweerkazerne Markerkant. Vanwege de leefbaarheid is maximaal 180 mensen wenselijk op 

deze locatie. In noodgevallen is dit aantal tijdelijk tot 275 mensen te verhogen. De bedoeling is om deze 
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crisisnoodopvang in Almere per 1 april 2023 over te dragen aan het COA. De opvang kan in stand gehouden 

worden met 31 december 2023 als uiterste datum. 

 

Noodopvang voor asielzoekers 

De gemeente Dronten vangt op het evenemententerrein aan de Spijkweg van Walibi Holland (Biddinghuizen) 

maximaal 1500 geregistreerde vluchtelingen op. Het COA heeft op dit terrein sinds november in nauwe 

afstemming met de gemeente Dronten een tijdelijke opvanglocatie gerealiseerd voor de duur van 5 tot 6 

maanden, tot uiterlijk 15 april 2023. Daarna is het terrein weer beschikbaar voor diverse geplande festivals. Op 

dit moment wordt onderzocht of het mogelijk is om een deel van de asielzoekers die nu in Biddinghuizen zijn 

opgevangen, straks op te vangen in het -nog te openen- asielzoekerscentrum in Zeewolde.  
 

Reguliere opvang asielzoekers 

In Veiligheidsregio Flevoland worden al langere tijd grote aantallen asielzoekers opgevangen in verschillende 

locaties van het COA. Op dit moment worden in de veiligheidsregio ruim 3300 asielzoekers gehuisvest. Dit 

gebeurt op COA-locaties in Almere, Dronten en Luttelgeest (gemeente Noordoostpolder). De huidige 

verwachting is dat het aantal reguliere opvangplekken voor asielzoekers in 2023 groeit naar in ieder geval 4300 

plekken en mogelijk meer. Dit komt door uitbreiding van de bestaande asielzoekerscentra en door het 

geplande asielzoekerscentrum in Zeewolde.  

 

 

 
 


