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Geacht college.

De opvang van asielzoekers staat enorm onder druk. De instroom neemt gestaag toe, de 
behandeltijd van de asielaanvragen duurt langer en de uitstroom van statushouders naar 
gemeenten blijft achter. Hierdoor stijgt de bezetting op de locaties van het COA. Dit 
manifesteert zich vooral in het aanmeldcentrum in Ter Apel, momenteel de enige plek 
waar asielzoekers hun asielprocedure kunnen starten.

Om de druk te verlichten zoekt het COA namens het kabinet al geruime tijd naar extra 
locaties. Essentieel onderdeel hiervan is een extra locatie waar asielzoekers het 
aanmeldproces kunnen doorlopen en in dat kader ook een korte tijd kunnen verblijven 
voordat zij op een aze worden opgevangen. Deze zoektocht heeft geleid tot een concrete 
mogelijkheid in uw gemeente. Graag licht ik in deze brief onze visie op deze 
mogelijkheid toe, verhelder ik onze plannen en doe ik u een voorstel voor een volgende 
stap.

Kavel
Het COA is door de provincie Flevoland gewezen op de mogelijkheid een 
boerderij bedrijf met grond en opstallen te kopen. Het betreft de Oosterringweg 47 te 
Bant. Deze kavel is gelegen op beperkte loopafstand van het bestaande aze Luttelgeest, 
dat w'e al sinds 1987 samen met uw gemeente exploiteren. Na overleg met de provincie 
Flevoland is besloten deze kavel aan te kopen. Hiermee doet zich een unieke kans voor
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een extra aanmeldcentrum van de vreemdelingenketen te vestigen en daarmee een 
cruciale bouwsteen voor het opvanglandschap te leggen. Hieronder leg ik u uit wat er 
onder een aanmeldcentrum zoals we dat in gemeente Noordoostpolder zouden willen 
vormgeven, verstaan moet worden.

Plannen
Op de kavel wil het COA in samenwerking met ketenpartners een aanmeldcentrum 
vestigen voor nieuwe asielzoekers. Op de locatie kan een asielzoeker de processtappen 
rond identificatie en registratie en medische checks doorlopen. Dit is reeds vanaf de start 
van het aanmeldcentrum mogelijk door goed reguleerbare groepen asielzoekers per bus 
te vervoeren vanuit Ter Apel. Tevens is een online reserveringssysteem in ontwikkeling. 
Voor een deel van de asielinstroom betreft dit een nieuwe ontwikkeling, het betekent dat 
asielzoekers zich digitaal kunnen aanmelden, waarna ze op een bepaalde tijd op de 
locatie worden verwacht om de processtappen te doorlopen. Met inachtneming van deze 
verdere ontwikkeling die nog vonn krijgt, zorgt dit voor een rustig en overzichtelijk 
verloop van de processtappen en beperkt dit operationele schommelingen zoals deze 
zich nu in Ter Apel manifesteren. Mensen worden immers pas uitgenodigd als er plaats 
is.
Op de kavel wil het COA, naast de gebouwen waar de asielzoekers de processtappen 
doorlopen bij de 1ND en de Politie, 250 tot 300 opvangplekken realiseren. Dit alles in 
eerste instantie in de vonn van lijdelijke (woon)units waarbij we op termijn willen 
doorontwikkelen naar permanente bebouw'ing. De woonunits noemen we ook wel de col: 
centrale ontvangst locatie. Samen met de reeds bestaande voorzieningen op de huidige 
locatie azc Luttelgeest is hiermee dan feitelijk sprake van een
Gemeenschappelijke Vreemdelingen Locatie (gvl) in uw gemeente. Een gvl is een plek 
waarbij het totale asiel- en eventuele vertrekproces door asielzoekers wordt doorlopen. 
Ketenpartners werken hierbij intensief samen.

Op basis van onze langjarige ervaring en samenwerking kunnen we stellen dat deze 
plannen stimulering van de lokale economie met zich mee zullen brengen, met name in 
de vonn van samenwerking met lokale leveranciers en middenstand en bij aanvang een 
werkgelegenheidsimpuls van minimaal 50 fte.

Proces
Wij hebben u eerder geïnformeerd over onze wensen en u ook meegenomen in onze 
lange termijn ambitie om samen met partners een meer flexibel, duurzaam en robuust 
asielsysteem vorm te geven. Gezamenlijk is besloten dat wij u nu deze brief zouden 
sturen zodat er in uw gemeente alle ruimte is voor gesprekken met belanghebbenden, 
openbare bespreking en bestuurlijke besluitvorming. Concreet vragen wij de gemeente 
Noordoostpolder om medewerking aan bovengeschetste planvormingen uitvoering. We 
zijn uiteraard bereid om ons verzoek toe te lichten aan de gemeenteraad en zouden graag 
samen met u bepalen op w'elke wijze we omwonenden kunnen informeren over dit 
verzoek en hen kunnen betrekken bij het vervolg.
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Met het doorgaan van deze plannen kan de druk op de asielopvang duurzaam worden 
verlicht. Voor de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en voor de migratieketen in
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zijn algemeenheid, blijft vorming van extra aanmeldcentra en in het bijzonder de 
ontwikkeling in Noordoostpolder dan ook een buitengewoon belangrijk punt. De huidige 
situatie in zowel het asiel- als politieke landschap vragen om stappen gericht op meer 
perspectief, wellicht met inzet van een meer dwingend juridisch instrumentarium.

Er is ons als COA veel aan gelegen om de huidige positieve samenwerkingsrelatie met u 
en uw gemeente te behouden. Wij hopen daarom in constructief gesprek met u alle 
zaken door te kunnen nemen en tot positieve besluitvorming te komen. Zo kunnen we 
gezamenlijk een grote bijdrage blijven leveren aan een ordelijk en bovenal menselijke 
ontvangst van mensen die op zoek zijn naar bescherming.

Hoogachtend,
Centraal Orgaan opvang asielzoekers

Dr. M. Schoenmaker Bestuursvoorzitter


