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Opvang vluchtelingen

Aan de leden van Provinciale Staten
Toelichting vragensteller
Bij de opvang van vluchtelingen hebben naast de rijksoverheid en de gemeenten, de
provincies een belangrijke rol en verantwoordelijkheid. Net als vele andere provincies
heeft ook de provincie Zuid-Holland te kampen met een forse leegstand. In ZuidHolland staan veel lege kantoor- , bedrijfs- en winkelpanden. Maar ook lege
verzorgings- en verpleeghuizen. Wat leegstaande kantoren betreft is Zuid-Holland
zelfs landelijk koploper in de leegstand met bijna twintig procent. Van de winkelpanden
staat 10% leeg. Vanuit haar verschillende rollen zoals de inrichting van de ruimte,
verkeer en vervoer, sterk lokaal bestuur kunnen de provincies een belangrijke rol
spelen bij de opvang van vluchtelingen en huisvesting van statushouders.
Extra mogelijkheden voor provincies
Onlangs bleek naar aanleiding van de schriftelijke vragen van GroenLinks, Partij voor
de Dieren en de SP uit de antwoorden van het college dat provincies meer (wettelijke)
mogelijkheden hebben. Ook heeft minister Plasterk (BZK) de provincies gevraagd of
zij 2000 tot 2500 extra vluchtelingen onderdak kunnen bieden.
Het college van Gedeputeerde Staten gaf aan als extra informatie:
“Overigens is op 9 september 2015 het Besluit omgevingsrecht aangepast. De
aanpassing maakt het mogelijk dat – naast de al bestaande mogelijkheden voor
andersoortig gebruik van bestaande gebouwen binnen de bebouwde kom – ook buiten
de bebouwde kom bestaande gebouwen kunnen worden gebruikt voor de opvang van
asielzoekers. Verder is geregeld dat Gedeputeerde Staten of de minister via een
snelle procedure kunnen beslissen over een omgevingsvergunning voor het realiseren
van een opvang voor asielzoekers ten behoeve van “de verwezenlijking van een
project van provinciaal of rijks belang“.
Ter verduidelijking van de antwoorden die het college heeft gegeven op de eerdere
vragen van GroenLinks, Partij voor de Dieren en de SP stelt GroenLinks de volgende
vragen:

FZ/GS/Alg
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1.

Wat voor concrete gevolgen heeft de aanpassing van het Besluit Omgevingsrecht van
9 september 2015 voor Zuid-Holland? In uw antwoord geeft u dat ook bestaande
gebouwen buiten de bebouwde kom gebruikt kunnen worden voor de opvang van
asielzoekers. Heeft u onderzocht om wat voor gebouwen het dan gaat? Zo ja, welke
gebouwen betreffen dit. Zo neen, waarom niet?
Antwoord
In principe heeft de aanpassing van het Besluit Omgevingsrecht zelf geen concrete
gevolgen. Met de aanpassing krijgen de provincies de beschikking over een
instrument.
Wij beschikken niet over een inventarisatie van deze gebouwen.
Zie het antwoord onder vraag 2.

2.

In uw antwoorden geeft u aan dat ‘Verder is geregeld dat Gedeputeerde Staten of de
minister via een snelle procedure kunnen beslissen over een omgevingsvergunning
voor het realiseren van een opvang voor asielzoekers ten behoeve van “de
verwezenlijking van een project van provinciaal of rijks belang“. Kunt u aangeven wat
deze snelle procedure precies inhoudt? Is de provincie Zuid-Holland bereid om van
deze procedure gebruik te maken? Zo neen, waarom niet?
Antwoord
Als gevolg van een wijziging van artikel 4, onderdeel 9, van bijlage II bij het Bor (de
‘planologische kruimellijst’) kan voor de opvang van asielzoekers of andere
categorieën vreemdelingen in bestaande bouwwerken buiten de bebouwde kom
worden afgeweken van het bestemmingsplan door middel van een besluit tot verlening
van een omgevingsvergunning dat niet door toepassing van Afdeling 3.4 Awb, de
uniforme openbare voorbereidingsprocedure, maar via de reguliere
voorbereidingsprocedure van de Awb tot stand is gekomen. De proceduretijd voor de
beslissing op de vergunningaanvraag wordt daardoor verkort van 26 tot 8 weken. Het
niet-volgen van de openbare voorbereidingsprocedure brengt met zich mee dat er niet
eerst een ontwerpbesluit, waartegen zienswijzen kunnen worden ingediend, ter inzage
wordt gelegd.
Er wordt overleg gepleegd met gemeenten en andere betrokken partijen en de daar uit
volgende acties als faciliteren, coördineren en stimuleren hebben tot doel te bereiken
dat de benodigde (nood)opvang-plekken in deze provincie beschikbaar zijn c.q.
kunnen komen voor de opvang van vluchtelingen of de huisvesting van
vergunninghouders. Zie ook antwoord onder vraag 3 en 4. Bij het overleg treffen wij
een grote betrokkenheid en inzet aan, wat vertrouwen geeft. Wij zien daarom
vooralsnog geen aanleiding om gebruik te maken van het nieuwe instrument, terwijl
ons ook nog niet gevraagd is om dit in te zetten.
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3.

In de Tweede Kamer is een motie van GroenLinks aangenomen om kleinschalige
opvang van vluchtelingen te bevorderen (niet de noodopvang, maar de opvang in de
fase daarna, zie Kamerstuknummer: Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 19 637,
nr. 2059). Bent u bereid om gemeenten bij het vinden en aanwijzen van kleinschalige
opvang te ondersteunen? Zo ja, op welke manier? Zo neen, waarom niet?
Antwoord
Ja, er is gesprek en overleg met gemeenten. Zo vond op 30 oktober een
vervolgoverleg plaats van de commissaris van de Koning met de burgemeesters en
portefeuillehouders Wonen uit de provincie Zuid-Holland, waarbij ook
vertegenwoordigers van de veiligheidsregio’s, het Rijksvastgoedbedrijf en het COA
aanwezig waren.
Maatschappelijk draagvlak is belangrijk. Bij gemeenten in onze provincie bestaat in dit
kader de voorkeur om opvang te organiseren door middel van kleinschaligere
(nood)opvanglocaties, passend bij de schaal en omvang van de lokale gemeenschap.
De commissaris van de Koning heeft dit signaal vanuit de gemeenten doorgegeven
aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.

4.

Minister Plasterk (BZK) heeft de provincies gevraagd naar het regelen van
noodopvang voor vluchtelingen. Heeft het college al gereageerd op dit verzoek? Zo ja,
wat is de inhoudelijke reactie van het college?
Antwoord
Het verzoek was gericht aan de commissaris van de Koning als rijksorgaan. Inmiddels
heeft de commissaris van de Koning de staatsecretaris van Veiligheid en Justitie
geïnformeerd over de stand van zaken rond de realisatie van opvanglocaties in de
provincie Zuid-Holland.
Gezamenlijk staan wij in Nederland voor een uiterst urgent vraagstuk. Van iedereen
wordt een buitengewone inspanning gevraagd om vluchtelingen op te vangen. De
commissaris van de Koning vindt het belangrijk om in de provincie tot zichtbare
resultaten te komen en heeft daarvoor een aantal initiatieven genomen. Zo heeft de
commissaris op 28 september 2015 een eerste gesprek met Zuid-Hollandse
burgemeesters en vertegenwoordigers van het COA gehad. Op 30 oktober heeft een
vervolgoverleg plaatsgevonden, mede naar aanleiding van het verzoek van de
minister van BZK. In dit overleg heeft de commissaris aangekondigd dat hij een
werkgroep in zal stellen, die moet zorgen voor afstemming en coördinatie van alle
inspanningen rond het vluchtelingenvraagstuk. In de werkgroep hebben in elk geval
de directeuren van de vier Zuid-Hollandse veiligheidsregio’s en vertegenwoordigers
van het COA zitting. Over de uitkomst van de bijeenkomst van 30 oktober zijn
Provinciale Staten bij brief van 2 november 2015 geïnformeerd.

Den Haag, 11 november 2015
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris a.i.,
voorzitter,
drs. J.H. de Baas

drs. J. Smit

