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Besluit op uw Woo-verzoek inzake de aankoop van stikstofruimte  

 
Geachte verzoeker, 
 
Op 12 augustus 2022 heeft u, met een beroep op de Wet open overheid (hierna: Woo), een verzoek 
ingediend om openbaarmaking van informatie. U verzoekt, kort samengevat, openbaarmaking van 
documenten met betrekking tot de aankoop van stikstofruimte in provincie Flevoland. 
 
Uw verzoekt specifiek om openbaarmaking van informatie inzake; 

1. het gehele document waaruit in de tweet geciteerd wordt (indien dit reeds een openbaar 
stuk is, verzoek ik u het mij te verstrekken) 

2. alle stukken met betrekking tot de voorbereiding van de aankoop van de 
stikstofrechten, 

3. alle stukken met betrekking tot de realisatie van het beoogde aanmeldcentrum voor 
asielzoekers. 

 
De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd op 16 augustus 2022, kenmerk 2998703. 
Op 12 september 2022, hebben wij de beslistermijn op grond van artikel 4.4.2 van de Woo met twee 
weken verdaagd. 
 
Wettelijk kader  
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Woo. Voor de relevante toepasselijke wetsartikelen 
verwijzen wij u naar bijlage A. Hierbij wordt getoetst aan de artikelen 5.1 en 5.2 van de Woo en artikel 
25 provinciewet waarin is aangegeven wanneer informatie niet openbaar wordt gemaakt. 
 
Inventarisatie 
Er is uitgebreid onderzoek uitgevoerd aan de hand van trefwoorden of de provincie Flevoland 
beschikt over de documenten waarop uw Woo-verzoek betrekking op heeft. Hiervoor zijn het 
(digitaal) archief, de systemen en de betrokken collega’s geraadpleegd. 
 
Op basis van uw verzoek zijn er 5 documenten aangetroffen. Deze documenten zijn opgenomen in 
een inventarisatielijst, die als Bijlage B bij dit besluit is gevoegd. Middels deze inventarisatielijst 
wordt per document duidelijk wat is besloten. 
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Besluit 
Wij besluiten de door u gevraagde informatie (gedeeltelijk) openbaar te maken. Voor een nadere 
specificatie per documenten verwijzen wij u naar de inventarislijst en de documenten. De reden 
waarom wij deze informatie gedeeltelijk openbaar maken volgt uit hetgeen wij hieronder hebben 
opgenomen. 
 
Ten aanzien van de gevraagde informatie onder punt 1, merken wij het volgende op;  
De gevraagde informatie over bovengenoemde tweet, is al openbaar. De Woo is niet van toepassing 
op reeds openbare stukken. U kunt deze informatie vinden op onderstaande link:  
https://stateninformatie.flevoland.nl/documenten/ingekomen-stukken/DOCUVITP-2978638-v4-
OPLG-PS-mededeling-aankoop-stikstofruimte-in-de-Noordoostpolder.PDF 
 
Ten aanzien van informatie onder punt 2, merken we op dat één van de documenten te weten, 
koopovereenkomst (nummer 3a uit de inventarisatielijst) in het geheel niet openbaar wordt gemaakt.  
Het gaat om de koopovereenkomst stikstofemmissieruimte. De geheimhouding is door 
Gedeputeerde Staten van Flevoland (hierna: GS) opgelegd op grond van artikel 25 lid 2 Provinciewet 
juncto art. 5.1.1, onder c en 5.1.2, onder b, van de Wet open overheid. Provinciale Staten van 
Flevoland (hierna: PS) heeft op 7 september 2022 de opgelegde geheimhouding bekrachtigd. 
 
Ten aanzien van punt 3, inzake de realisatie van het beoogde aanmeldcentrum voor asielzoekers, 
zijn geen documenten aangetroffen bij de provincie Flevoland. 
 
 
Motivering 
Allereerst willen wij u wijzen op het volgende. 
 
Ingevolge artikel 4.1, zevende lid, van de Woo, wordt een verzoek om informatie ingewilligd met 
inachtneming van het bepaalde in hoofdstuk 5 (uitzonderingen)  van de Woo. Het recht op 
openbaarmaking op grond van de Woo dient het publieke belang van een goede en democratische 
bestuursvoering. Het komt een ieder in gelijke mate toe. Daarom kan ten aanzien van de 
openbaarheid geen onderscheid worden gemaakt naar de persoon, de bedoeling of de belangen 
van de verzoeker. Bij de te verrichten belangenafweging worden het algemene belang bij 
openbaarmaking van de gevraagde informatie en de door de weigeringsgronden te beschermen 
belangen betrokken, maar niet het specifieke belang van de verzoeker.  
 
Evenmin kent de Woo een beperkte vorm van openbaarmaking. Dit betekent dat openbaarmaking 
van de gevraagde documenten aan u, volgens de Woo, niet uitsluitend aan u verstrekt worden. 
Indien wij aan u de betreffende documenten verstrekken, moeten wij deze dan ook in de meeste 
gevallen aan anderen geven, indien zij daarom verzoeken. In dat licht vindt de afweging dan ook 
plaats. 
 
De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 
Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Woo blijft verstrekking van 
informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang dat de 
persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd. 
 
In diverse documenten staan (in)direct identificerende persoonsgegevens. Dit betreft onder meer 
namen, telefoonnummers en e-mailadressen van de medewerkers van de provincie en die van de 
bij de aangelegenheid betrokken partijen. Wij wegen het hier bedoelde belang zwaarder dan het 
belang van openbaarheid. Deze informatie maken wij dus niet openbaar. 
 
Waar het gaat om de persoonsgegevens van ambtenaren in de documenten merken wij het 
volgende op. Indien het gaat om namen van medewerkers die niet wegens hun functie in de 
openbaarheid treden, weegt het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de 

https://stateninformatie.flevoland.nl/documenten/ingekomen-stukken/DOCUVITP-2978638-v4-OPLG-PS-mededeling-aankoop-stikstofruimte-in-de-Noordoostpolder.PDF
https://stateninformatie.flevoland.nl/documenten/ingekomen-stukken/DOCUVITP-2978638-v4-OPLG-PS-mededeling-aankoop-stikstofruimte-in-de-Noordoostpolder.PDF
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desbetreffende ambtenaar zwaarder dan het algemeen belang van openbaarheid. Namen zijn 
immers persoonsgegevens en het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer kan zich 
tegen de openbaarmaking daarvan verzetten. Daarbij is van belang dat het hier niet gaat om het 
opgeven van een naam van een ambtenaar aan een individuele burger die met deze ambtenaar in 
contact treedt, maar om openbaarmaking van deze persoonsgegevens in de zin van de Woo. Deze 
persoonsgegevens maken wij dus ook niet openbaar.  
 
Waar van toepassing hebben wij deze persoonsgegevens in de documenten onleesbaar gemaakt 
onder vermelding van art. 5.1.2.e. Woo. 
 
Artikel 25 Provinciewet 
Provinciale staten kunnen op grond van een belang, genoemd in artikel 5.1 van de Wet open 
overheid, omtrent het in een besloten vergadering behandelde en omtrent de inhoud van de 
stukken die aan provinciale staten worden overgelegd, geheimhouding opleggen. Geheimhouding 
omtrent het in een besloten vergadering behandelde wordt tijdens die vergadering opgelegd. De 
geheimhouding wordt door hen die bij de behandeling aanwezig waren en allen die van het 
behandelde of de stukken kennis dragen, in acht genomen totdat provinciale staten haar opheffen. 
 
De geheimhouding berust op de koopovereenkomst op grond van artikel 25 lid 2 Provinciewet. Dit 
artikel bevat een uitputtende regeling ten aanzien van openbaarmaking en heeft voorrang boven 
de Woo. Op grond hiervan wordt het bovengenoemde document in het geheel niet openbaar 
gemaakt. 
 
Wijze van openbaarmaking 
De documenten die geheel of gedeeltelijk openbaar worden gemaakt, worden gelijktijdig met het 
besluit aan u verzonden en gepubliceerd. Op uw verzoek wordt het besluit en de documenten per 
email aan u toegestuurd. 
 
Plaatsing op het internet 
De stukken die met dit besluit voor een ieder openbaar gemaakt worden, zullen geanonimiseerd op 
https://www.flevoland.nl/loket/wet-open-overheid-(woo) worden geplaatst. 
 
Rechtsmiddelen 
Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na datum van verzending van deze brief schriftelijk bij 
ons bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en voorzien van uw naam en 
adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden 
van het bezwaar. Nadere informatie over de bezwaarprocedure treft u aan in het hierna volgende 
informatieblad. 
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
de secretaris, de voorzitter, 
 
 
 



BIJLAGE B:  INVENTARISLIJST 
doc.nr onderwerp / inhoud document Woo artikel Openbaar / niet 

openbaar

Link openbaar 

document

datum Opmerkingen

1 PS mededeling tijdlijn proces aankoop stikstofruimte en voornemen additioneel 
aanmeldcentrum Bant

nvt Openbaar nvt 14 juli 2022

1a Bijlage bij PS mededeling - Brief ministers BZK, BRO en staatssecretaris nvt Openbaar nvt 11 februari 2022

2 PS mededeling Aanbieding feitenrelaas aankoop stikstofruimte locatie Bant nvt Openbaar nvt 16 augustus 2022

2a PS mededeling Aankoop Stikstofruimte in de Noordoostpolder nvt Openbaar nvt 4 juli 2022

2b PS mededeling tijdlijn proces aankoop stikstofruimte en voornemen additioneel 
aanmeldcentrum Bant

nvt Openbaar nvt 14 juli 2022 dubbel zie document 1

3 Statenvoorstel - Bekrachtiging geheimhouding koopovereenkomst stikstofemissieruimte nvt Openbaar nvt 25 augustus 2022

3a Bijlage bij Statenvoorsel - Koopovereenkomst stikstofemmissieruimte provinciewet 25 Niet openbaar nvt // geheimhouding opgelegd door Provinciale staten obv artikel 25 
provinciewet 

3b Besluit inzake geheimhouding Koopovereenkomst stikstofemmissieruimte 5.1.2.e Gedeeltelijk openbaar nvt 30 augustus 2022

4 Antwoorden statenvragen gesprekken vanuit college met gemeente NOP 5.1.2.e Gedeeltelijk openbaar nvt 25 augustus 2022
5 Persbericht - Provincie Flevoland koopt stikstofruimte om aantal PAS-melders te legaliseren 5.1.2.e Gedeeltelijk openbaar nvt 6 juli 2022
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(gebouwde) emissieruimte van 9.506 kg NH3 per jaar. En behoorde daarmee tot de grotere bedrij-
ven. Omdat het vergunde stikstofruimte betreft, geeft dit de mogelijkheid om deze te plaatsen in 
een stikstofbank. Over de mogelijkheid van aankoop stikstofruimte is vervolgens de gedeputeerde 
stikstof geïnformeerd. 
 
In vervolggesprekken gaf de (voormalige) eigenaar aan open te staan voor verkoop van zijn gehele 
bedrijf (grond en opstallen).  
 
De agrariër heeft zijn voornemen tot verkoop van zijn gehele bedrijf genoemd in de gesprekken 
met de provincie.  
Primair belang van de provincie vanuit de FAS is aankoop van de stikstofruimte. Toen duidelijk 
werd dat de (voormalige) eigenaar ook wel zijn gehele bedrijf wilde verkopen, is daarover de CdK 
geïnformeerd. Gezien herhaalde verzoeken vanuit het Rijk heeft de CdK in zijn rol als Rijksheer de 
mogelijkheid voor aankoop van het gehele bedrijf naar het Rijk/COA gesignaleerd, waarbij de pro-
vincie de stikstofruimte koopt.  
 
Over de landelijke opgave asielopvang is sinds medio 2021 en in het voorjaar van 2022 regelmatig 
bestuurlijk overleg gevoerd op meerdere niveaus. Via de reguliere overlegstructuren als de Lande-
lijke Regietafel Migratie en Integratie en Kring van Commissarissen waaraan ook de ministers van 
BZK en JenV deelnemen, heeft het Rijk onder andere de Rijksheren meermaals verzocht om oplos-
singen aan te dragen voor de landelijke asielcrisis.  

 
Na positieve reactie vanuit het ministerie is er op bestuurlijk niveau contact geweest tussen de 
staatssecretaris, Rijksheer en burgemeester Noordoostpolder.  

 
Op 25 april zijn de fractievoorzitters van de gemeenteraad Noordoostpolder in een besloten bij-
eenkomst geïnformeerd door de CdK in zijn rol als Rijksheer over voorgenomen aankoop door het 
Rijk/COA. 
 
De gedeputeerden zijn door de CdK mondeling geïnformeerd over de mogelijke aankoop door 
Rijk/COA van grond en opstallen waarbij de provincie de stikstofruimte koopt. 
 
Provincie heeft in mei aan de (voormalige) eigenaar aangegeven dat er vanuit het Rijk/COA inte-
resse bestond voor aankoop van het gehele bedrijf, waarbij de provincie de stikstofruimte zou 
gaan kopen. Omwille van het belang om als verkoper één aanspreekpunt te hebben, heeft de pro-
vincie het primaire contact gehouden met de (voormalige) eigenaar. De (voormalige) eigenaar 
heeft zijn voorwaarden voor verkoop gericht aan de provincie. De provincie heeft de voorwaarden 
die niet behoren bij de stikstofruimte 1-op-1 doorgeleid aan het Rijk/COA. 

 
Op 1 juli 2022 heeft het COA het koopcontract voor de grond en opstallen ondertekend. Hiermee 
heeft COA de kavel gekocht waarop de agrarische bestemming nog geldt. Provincie Flevoland heeft 
op dezelfde datum de stikstofrechten van de voormalige eigenaar gekocht en gekoppeld aan de 
stikstofbank PAS-melders. 
 
GS hebben in de daarop eerstvolgende GS-vergadering (5 juli) de aankoop van de stikstofruimte 
bekrachtigd en besloten om op de privaatrechtelijke overeenkomsten en aanpalende documenten 
geheimhouding te leggen voor een periode van 10 jaar op basis van artikel 5.1. van de Wet open 
overheid (Woo) en de Provinciewet. 
 
Op 6 juli 2022 heeft COA de brief verstuurd aan de gemeente Noordoostpolder met het voornemen 
om op de locatie een additioneel aanmeldcentrum te kunnen vestigen en het verzoek daarover in 
gesprek te gaan met de gemeente als bevoegd gezag.  
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In de door de gemeente op te starten procedure dient het aanpalend provinciaal beleid meegewo-
gen te worden. Hierover vindt er in de regel afstemming plaats met de provincie. Het vigerend pro-
vinciaal beleid maakt het vestigen van een aanmeldcentrum niet onmogelijk. De provincie is be-
voegd gezag over de natuurvergunning. 
 
De Staatssecretaris heeft op 6 juli een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. 
Het college heeft PS op diezelfde datum middels een mededeling geïnformeerd over de aankoop 
van de stikstofruimte door de provincie (edocs 2978638) . 
 
Op 13 juli heeft het interpellatiedebat plaatsgevonden waarin dit feitenrelaas is toegezegd. 
Op 15 juli heeft PS de tijdslijn toegestuurd gekregen die ook in het debat was toegezegd (edocs 
2983642) . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen 

 

Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin 

van de Woo 

(ja/nee aangeven) 

PS mededeling aankoop stikstofruimte 2978638 Ja 

 PS mededeling tijdlijn proces aankoop stikstof-
ruimte en voornemen additioneel aanmeldcen-
trum Bant 

2983642 Ja  
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Geachte Commissarissen van de Koning, gedeputeerden, burgemeesters en 
wethouders, 
 
De huidige instroom in de migratieketen en de achterblijvende uitplaatsing van 
vergunninghouders naar huisvesting in gemeenten zijn zeer zorgwekkende 
ontwikkelingen. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) verwacht binnen 
enkele weken volledig bezet te zijn en niet langer nieuwe asielzoekers te kunnen 
opvangen. Op dat moment is crisisnoodopvang noodzakelijk. Er is nu inzet nodig 
van ons allen om dat te voorkomen. 
 
Dit is 23 augustus jl. besproken tijdens de Landelijke Regietafel Migratie en 
Integratie. In deze brief vragen wij daarom uw aandacht voor deze nijpende 
situatie en uw gezamenlijke inspanning om de inzet van (crisis)noodopvang af te 
wenden. Bij crisisnoodopvang kunt u denken aan het lokaal opvangen van 
personen op tijdelijke locaties die daar niet voor bedoeld zijn, in de eerste plaats 
in sporthallen waar slechts minimale voorzieningen zijn. Dit levert lokaal een 
ongewenste druk op de samenleving op en zet het draagvlak voor de opvang van 
asielzoekers onder druk. We willen daarom dit uiterst onwenselijke scenario 
samen met u absoluut voorkomen. Daarvoor is nodig dat de provinciale 
regietafels met spoed, maar uiterlijk in de tweede week van september, bij elkaar 
komen en concrete afspraken maakt over te ondernemen actie. 
 
Recente ontwikkelingen 
De opvangcapaciteit van het COA staat om verschillende redenen onder grote 
druk. Allereerst zorgen recente geopolitieke ontwikkelingen voor een toenemende 
asielinstroom. De snel verslechterende situatie in Afghanistan heeft direct 
gevolgen voor de beschikbare opvangcapaciteit. Het is van belang om te 
vermelden dat de veiligheidssituatie van dag tot dag verandert en het lastig is om 
een duidelijk beeld te krijgen van de gevolgen voor de Afghaanse burgers.1 Er 
wordt op dit moment in ieder geval onvermoeibaar gewerkt om naast tolken, ook 

                                              
1 Zekerheidshalve is reeds besloten tot het instellen van een besluit- en vertrekmoratorium 
voor Afghanistan. Dit betekent dat er geen gedwongen terugkeer van reeds afgewezen 
asielzoekers plaatsvindt.  
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een bredere groep werknemers die voor Nederland hebben gewerkt, in veiligheid 
te brengen. Op dit moment worden ca. 300 personen per dag geëvacueerd. Zij 
zullen in eerste instantie op defensielocaties ondergebracht worden, maar gaan 
vervolgens naar opvanglocaties van het COA. Naast de situatie in Afghanistan 
maken we ons ook zorgen over de situatie in Libanon, Belarus en Turkije, 
waarvan laatstgenoemde ook al tot een toenemende instroom bij het COA heeft 
geleid. Bovendien arriveren steeds meer nareizigers in het kader van 
gezinshereniging naar ons land. Zij konden eerder niet reizen vanwege de 
internationale reisbeperkingen in verband met COVID-19.  
 
Ten slotte levert de inzet van gemeenten om de bijna 11.000 vergunninghouders 
die momenteel in de opvang verblijven te huisvesten helaas onvoldoende 
resultaat op. Daarvan verblijven er 6.000 langer dan de afgesproken termijn in de 
opvang. Acute inzet op het versneld uitplaatsen van deze groep is noodzakelijk 
om ruimte in de opvang te creëren voor nieuw instromende asielzoekers. Er is alle 
reden om aan te nemen dat de toenemende instroom bij het COA de komende tijd 
zal aanhouden. In de maand juli ging het om een stijging van 900 opvangplekken, 
in de afgelopen drie weken alleen al waren dit er bijna 700. 
  
Dit alles betekent dat op een totale opvangcapaciteit van ruim 29.000 plekken, er 
op dit moment ruim 27.000 bezet zijn. De grenzen van de opvangcapaciteit 
komen razendsnel in zicht; de marges die het COA nog heeft nemen met de dag 
af. Als deze situatie doorzet, zit het COA naar verwachting binnen afzienbare tijd, 
en mogelijk al binnen enkele weken, vol. Dit gezegd hebbende is het zo dat 
voorbereiding van noodopvang al in gang is gezet en mogelijk al op korte termijn 
wordt ingezet. De volgende onvermijdelijke stap is de inzet van crisisnoodopvang, 
hetgeen zeer onwenselijk is en dus absoluut moet worden voorkomen. 
Tegelijkertijd is het van belang dat iedereen met recht op opvang ook opvang kan 
worden geboden. 
 
Genomen maatregelen 
Indachtig deze ontwikkelingen heeft het COA de afgelopen periode additionele 
maatregelen getroffen om de opvangcapaciteit te maximeren. Zo is de 
bezettingsgraad van opvanglocaties verhoogd van 91 naar 100 procent, hetgeen 
een onwenselijke, maar noodzakelijke maatregel is om meer opvangplekken per 
locatie te realiseren. Ook zoekt het COA, in goed overleg met de betrokken 
gemeenten, naar extra capacitaire ruimte in bestaande bestuursovereenkomsten.  
Dit zijn maatregelen die afbreuk doen aan de leefbaarheid, beheersbaarheid en 
veiligheid van locaties en dientengevolge druk op locaties leggen. In het uiterste 
geval uit zich dat via een toename aan incidenten. Het is derhalve niet 
verantwoord om deze maatregelen verder op te rekken. 
  
In meer algemene zin wordt in de asielketen brede inzet gepleegd om het aantal 
mensen dat afhankelijk is van COA-opvang te verkleinen. Zo worden 
asielaanvragen van asielzoekers die in een ander Europees land asiel hebben 
aangevraagd of dat hadden moeten doen en asielzoekers afkomstig uit een veilig 
land van herkomst zo efficiënt mogelijk behandeld. Hierdoor verblijven zij korter 
in de COA-opvang. Binnen de asielketen wordt voortdurend bezien of en hoe 
hierin nog verbetering kan worden aangebracht, waarbij als ondergrens geldt dat 
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asielzoekers tot 28 dagen na afwijzing van hun asielaanvraag recht op opvang 
behouden. Verdergaande maatregelen zoals het geheel onthouden van opvang 
zijn juridisch onhoudbaar. 
 
Gezamenlijke opgave om crisisnoodopvang af te wenden  
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de complexe afweging in het huisvesten 
van alle urgente aandachtsgroepen, zoals uitstroom vanuit de jeugdzorg, GGZ en 
andere spoedzoekers, dit alles tegen de achtergrond van een nijpend tekort aan 
woningen. Bovendien realiseren we ons dat u zich al langere tijd inzet voor de 
opvang van asielzoekers en de huisvesting van vergunninghouders. Helaas 
moeten we constateren dat deze inspanningen op dit moment nog niet voldoende 
zijn om het geschetste scenario van crisisnoodopvang te voorkomen: er is sinds 
ons verzoek aan u in november 2019 te weinig reguliere opvangcapaciteit 
gerealiseerd en de achterstand op de taakstelling huisvesting vergunninghouders 
is inmiddels opgelopen tot ca. 5.500. 
 
Meest zorgwekkend is het gegeven dat ruim 6.000 vergunninghouders – en dit 
aantal neemt wekelijks toe - op dit moment langer dan 14 weken na 
vergunningverlening in de opvang verblijven. In bijlage 1 vindt u een 
gedetailleerder beeld van deze groep gekoppeld aan de twaalf provincies, alsmede 
inzicht in de gezinsgrootte binnen deze groep. Onder die groep bevinden zich ca. 
2.100 alleenstaande vergunninghouders die per direct uitplaatsbaar zijn. 
Huisvesting is voor hen veelal de start van een waardevolle bijdrage aan de 
Nederlandse samenleving. Als vergunninghouders te lang in de opvang verblijven, 
belemmert dat de integratie en participatie van betrokkenen. Hierdoor zijn zij 
bijvoorbeeld niet optimaal beschikbaar voor de lokale arbeidsmarkt.  
 
Gezamenlijke maatregelen 
Om het scenario van crisisnoodopvang af te wenden, is het van het grootste 
belang dat we – nu er nog een mogelijkheid is – schouder aan schouder (Rijk, 
provincie, gemeente en het COA) een resultaatgerichte inspanning leveren om 
enerzijds de reguliere opvangcapaciteit van het COA te vergroten en anderzijds 
(tijdelijke) huisvesting te ontwikkelen om de achterstand op de taakstelling in te 
lopen. Ten behoeve daarvan zetten we samen met u in op actie langs vijf concrete 
lijnen, waarbij we te allen tijde een goede aansluiting met de (midde l)lange 
termijn in gedachten houden: 

1. Door het COA en het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) zijn locaties in eigendom 
geïnventariseerd die met spoed gereed kunnen worden gemaakt voor 
tijdelijke bewoning door vergunninghouders. Het gaat concreet om de 
inzet van zogeheten tussenvoorzieningen,2 waarbij het Rijk 
verantwoordelijkheid zal nemen voor de grond en de bebouwing met 
tijdelijke units. Wat betreft overige aspecten, zoals beheer, exploitatie en 
tijdige doorstroom naar reguliere huisvesting, moeten afspraken met u 
worden gemaakt. We roepen u op om mee te werken aan het snel 
beschikbaar maken van deze locaties, wanneer deze zich binnen uw regio 
bevinden. 

                                              
2 Zie Handreiking Tussenvoorziening | Publicatie | Rijksoverheid.nl 
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2. Door het COA, het RVB, het ministerie van Defensie, Aedes, de 
branchevereniging van woningcorporaties, en commerciële partijen, zoals 
de Koninklijke Horeca Nederland en bouwbedrijven, wordt in bredere zin 
bestaand vastgoed geïnventariseerd dat eenvoudig geschikt kan worden 
gemaakt voor tijdelijke bewoning, in eerste instantie ten behoeve van de 
huisvesting van vergunninghouders, maar mogelijk ook de opvang van 
asielzoekers. We roepen u ook hier op om mee te werken aan het snel 
beschikbaar maken van deze locaties, wanneer deze zich binnen uw regio 
bevinden.  

3. Ten behoeve van de groep van 2.100 alleenstaande vergunninghouders 
die makkelijk uitplaatsbaar zijn, roepen we de provinciale regietafels op 
om in gezamenlijkheid alle mogelijkheden te benutten om deze personen 
zo snel mogelijk (tijdelijk) te huisvesten. Daarbij moeten ook onorthodoxe 
maatregelen bespreekbaar zijn. Daarbij kunt u denken aan het inzetten 
van hotels die immers toch deels leegstaan vanwege de huidige lage 
aantallen toeristen. Dergelijke inzet, die kan worden ondersteund door 
middel van een zogeheten ́ hotelregeling´, bespreken we graag met u. 

4. Door het COA wordt al enige tijd gezocht naar zogeheten sobere 
opvanglocaties. Dit zijn locaties die, met gebruikmaking van de positieve 
ervaringen in de gemeenten Westerwolde en Cranendonck, specifiek 
kunnen worden ingezet voor de sobere opvang van asielzoekers afkomstig 
uit een veilig land van herkomst. Deze asielzoekers hebben over het 
algemeen weinig kans dat hun asielaanvraag wordt ingewilligd. Bovendien 
zijn zij oververtegenwoordigd in de groep overlastgevende asielzoekers. 
Daarom wordt ingezet op korte procedures en – bij afwijzing van de 
asielaanvraag – een snel vertrek uit Nederland. Voor de realisatie van 
dergelijke locaties heeft het COA uw medewerking nodig.  

5. Door het COA vindt, zoals gezegd, voorbereiding plaats op de inzet van 
noodopvang. Dit is een uiterste capacitaire maatregel die het COA nog 
kan aanwenden om de inzet van de crisisnoodopvang te voorkomen. Bij 
noodopvang kunt u denken aan het meerdaags en grootschalig opvangen 
van personen in evenementenhallen en paviljoens. Voor de inzet van 
noodopvang, welke te onderscheiden is van crisisnoodopvang, heeft het 
COA uw acute medewerking nodig. We roepen u op om, wanneer het COA 
met u in contact treedt, welwillend te kijken naar de locaties die inzetbaar 
zijn als noodopvanglocatie.  
 

We willen u daarnaast wijzen op de al bestaande ondersteuningsmaatregelen voor 
de huisvesting van vergunninghouders die we vanuit het Rijk bieden en de 
recente vorderingen die daarin zijn gemaakt.3  

- Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt later 
dit jaar een nieuwe regeling open voor een financiële impuls om extra 
huisvesting voor aandachtsgroepen te realiseren. Hiervan wordt in totaal 
EUR 15 miljoen gereserveerd voor vergunninghouders.  

                                              
3 Zie Integrale Handreiking voor opvang, huisvesting en inburgering  
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- Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft sinds juli 2021 een regeling 
opengesteld voor het stimuleren van versnelde huisvesting en begeleiding 
van grote gezinnen vergunninghouders.4 

- Vanuit de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zijn 
transformatie-experts beschikbaar die gemeenten kunnen ondersteunen 
in het op korte termijn transformeren van een locatie naar geschikte 
woonruimte voor onder andere vergunninghouders.  

- Het RVB biedt versnellingskamers aan die kansrijk vastgoed of locaties 
kunnen helpen identificeren en voorzien van concrete acties en plannen 
om deze geschikt te maken.  

- Mw. Jantine Kriens is aangesteld als bestuurlijk aanjager huisvesting 
statushouders. Zij biedt gemeenten praktische ondersteuning bij het 
realiseren van de taakstelling. U kunt hierbij denken aan hulp bij het 
wegnemen van belemmeringen in de uitvoering, kennis en expertise over 
middelen en het creëren van draagvlak. Voor een hulpverzoek kunt u 
contact opnemen via huisvestingstatushouders@minbzk.nl.  

 
Wat vragen wij nu? 
Alleen schouder aan schouder kunnen we de inzet van (crisis)noodopvang nog 
voorkomen. Met deze concrete acties in de hand roepen we u daarom op om de 
provinciale regietafels met spoed bij elkaar te brengen, uiterlijk in de tweede 
week van september. Het COA, het RVB en vanuit beleidszijde JenV en/of BZK 
geven ter tafel toelichting op de voor uw provincie relevante informatie om zo 
snel mogelijk resultaat te kunnen boeken. Concreet willen het volgende aan u 
vragen: 

- Heeft u ruimte voor additionele locaties ten behoeve van opvang van 
asielzoekers dan wel huisvesting van vergunninghouders? 

- Kunt u deze mogelijkheden in uw provincie inventariseren zodat deze aan de 
provinciale regietafel tezamen met de informatie vanuit rijkszijde kan 
worden besproken? 

 
Ter toelichting op dit verzoek ontvangt u, Commissarissen, een uitnodiging voor 
een overleg op de kortst mogelijke termijn. Daaropvolgend ontvangt u op de 
kortst mogelijke termijn de benodigde informatie vanuit het Rijk om het gesprek 
aan uw tafel zo effectief mogelijk te laten verlopen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
4 Zie Financiële impuls versnelde huisvesting grote gezinnen vergunninghouders 
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Uiterlijk 30 september komt de Landelijke Regietafel Migratie en Integratie 
wederom bijeen. In de aanloop naar deze bijeenkomst verwachten wij een 
rapportage van u over mogelijkheden die u in de regio ziet. Mocht er aanleiding 
zijn om vóór 30 september in contact te treden over de inzet van 
crisisnoodopvang, dan vindt zoveel eerder als nodig crisisoverleg plaats. We 
hopen ten zeerste dat we hiertoe niet hoeven over te gaan en rekenen op uw 
hulp. 
 
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,  
 
 
 
 
De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, 
 
 
 
 
in afstemming met 
de voorzitters van het Interprovinciaal Overleg,  
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 
Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. 
  



 

 Pagina 7 van 7 

Directoraat-Generaal Bestuur 
Ruimte en Wonen 

 
Datum 
24 augustus 2021 
 
Kenmerk 
2021-0000443472 

 

Bijlage 1. Overzicht vergunninghouders die langer dan 14 weken in de 
opvang verblijven 
 

 
 
NB. Dit overzicht is op gemeentelijk niveau beschikbaar.  
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Geachte Commissarissen van de Koning, gedeputeerden, burgemeesters en 
wethouders, 
  
Op 24 augustus jl. hebben wij u een brief gestuurd over de gecombineerde 
opgave ten aanzien van de opvang van asielzoekers en de huisvesting van 
vergunninghouders. De afgelopen maanden heeft u veel werk verzet om meer 
opvangplekken voor asielzoekers en huisvesting van vergunninghouders te 
realiseren. Daarover zijn wij de afgelopen periode intensief met u in gesprek 
geweest.  
 
Sinds het intensiveren van de bestuurlijke zoektocht naar extra opvangplekken 
vanaf augustus 2021 zijn veel opvangplekken gerealiseerd. Daardoor is het gelukt 
om de inzet van crisisnoodopvang vooralsnog te voorkomen. Daarnaast zien we 
dat gemeenten goed op koers liggen met het realiseren van hun taakstelling voor 
de tweede helft van 2021. Gezien de situatie op de woningmarkt is dat een 
enorme prestatie. Dit alles was niet mogelijk geweest zonder uw hulp en inzet, 
soms op zeer korte termijn. Via deze weg willen we nogmaals onze waardering 
uitspreken voor al het werk dat u tot op heden heeft verzet. 
 
Aan de Landelijke Regietafel Migratie en Integratie (hierna: LRT) van 18 
november jl. is vooruitgekeken naar de komende periode. Ondanks alle 
inspanningen is daar geconcludeerd dat de huidige situatie met betrekking tot de 
kwantiteit en de kwaliteit van de opvang zorgwekkend blijft, in ieder geval tot het 
einde van het jaar 2021. Daarom moet de urgentie behouden worden en zijn 
extra resultaten noodzakelijk. In deze brief concretiseren wij de aanhoudende 
korte termijnopgaven ten aanzien van zowel opvang en huisvesting. Tijdens het 
overleg met de Rijksheren op 22 november a.s. vertalen wij deze opgaven graag 
naar afspraken over te ondernemen acties. Op veler verzoek geven we in deze 
brief ook een vooruitblik naar 2022 en verder.  
 
Extra opvangplekken gevraagd 
De afgelopen maanden is het met veel inzet van alle betrokkenen gelukt om 
voldoende opvangplekken te realiseren om iedereen die recht op opvang heeft 
daar ook van te voorzien. Kanttekening is evenwel dat de gerealiseerde locaties 
veelal tijdelijk van aard zijn en dat de bezetting bij het COA de afgelopen periode 
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almaar is toegenomen. Daarom is tijdens de afgelopen LRT afgesproken dat 
richting het einde van het jaar 2021 extra reguliere opvangplekken gerealiseerd 
moeten worden. Daarnaast is gesproken over de zoektocht van het COA en 
Stichting Nidos naar locaties voor speciale opvangplekken voor bijzondere 
doelgroepen. Hieronder leest u een weergave van het besprokene op hoofdlijnen. 
Daarbij is een knip aangebracht tussen (1) de opgave tot eind 2021 ten aanzien 
van reguliere en speciale opvangplekken en (2) de voorziene opvangopgave in 
2022.  
 
Reguliere opvangplekken 2021 
Zoals beschreven in de Kamerbrief van 12 november jl. zijn tot het einde van het 
jaar nog 3.500 opvangplekken nodig. Van deze extra opvangplekken zijn op dit 
moment 2.300 als kansrijke opties voor het COA in beeld. Dat betekent dat er 
voor 1.200 benodigde plekken op dit moment nog geen concrete locaties in beeld 
zijn. Daarvan zijn er, mede vanwege het sluiten van locaties die (zeer) tijdelijk 
voor de opvang van asielzoekers zijn ingezet, 600 nodig vóór 1 december, en nog 
eens 600 vóór 1 januari 2022.  
 
Aan de afgelopen LRT is afgesproken dat een zevental provincies gevraagd wordt 
een extra bijdrage aan deze reguliere opgave te leveren, omdat de provincies 
Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland en Groningen naar verhouding al meer 
bijdragen aan de asielopvang. Voor het verdelen van de 1.200 plekken over de 
zeven provincies is afgesproken de verdeelsystematiek vanuit de 
Uitvoeringsagenda Flexibilisering Asielketen te hanteren. De Uitvoeringsagenda en 
bijbehorende verdeelsystematiek zijn in 2020 door betrokken partners in 
gezamenlijkheid opgesteld en vastgesteld. De systematiek houdt rekening met 
inwoneraantal (weging 40 procent) en het aandeel opvangplekken dat nu al 
binnen de provincies aanwezig is (weging 60 procent). In bijlage 2 is de verdeling 
per provincie weergegeven.  
 
Speciale opvangplekken voor bijzondere doelgroepen 
Het COA zoekt daarnaast in totaal naar twaalf locaties waar bijzondere 
doelgroepen kunnen worden opgevangen. Het betreft tien locaties voor 50 
alleenstaande minderjarige vreemdelingen (hierna: amv) en twee locaties waar 
50 sobere opvangplekken worden gerealiseerd. Het COA vraagt alle twaalf 
provinciën om óf een locatie voor amv óf een locatie voor sobere opvang te 
realiseren. Daarbij geven we in overweging mee dat Groningen (Ter Apel) en 
Noord-Brabant (Budel) al over een sobere opvanglocatie beschikken.  
 
Ook voogdij-instelling Nidos heeft de komende periode extra opvangplekken 
nodig. Nidos vangt amv’s op die jonger dan 15 jaar zijn en amv’s die een 
verblijfsvergunning hebben gekregen. Voor deze laatste groep zoekt Nidos extra 
opvangplekken voor kleinschalige opvang. Voor de eerste helft van 2022 voorziet 
Nidos dat de capaciteit met minimaal 853 opvangplekken moet worden uitgebreid.  
 
Het is goed om te benadrukken dat binnen het kabinet zal worden besproken of 
het op korte termijn mogelijk is om ten behoeve van 2022 een incidentele 
oplossing te vinden voor het financiële vraagstuk van de verlengde amv-opvang 
vooruitlopend op een meer structurele oplossing. Medeoverheden hebben 
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aangegeven dat dit een harde randvoorwaarde is. Dat gezegd hebbende sporen 
we u aan om, lopende dit proces, werk te maken van de zoektocht naar de 
speciale opvangplekken. Dit geldt temeer voor de amv-opvang, omdat het COA en 
het Nidos zich op dit moment genoodzaakt zien om deze kwetsbare doelgroep bij 
te plaatsen in de reguliere locaties. Dit doet afbreuk aan de kwaliteit van de 
opvang die we willen en moeten leveren. 
 
Tijdens het aanstaande Rijksherenoverleg zal worden doorgesproken over 
realisatie van zowel de reguliere als de speciale opvangplekken. Vanzelfsprekend 
geldt daarbij dat deze plekken ook gerealiseerd kunnen worden door uit te 
breiden bij bestaande locaties. Voor het geval u voornemens bent om wél op zoek 
te gaan naar nieuwe locaties treft u in bijlage 1 bij deze brief een overzicht van 
voorwaarden aan waaraan de locaties van het COA moeten voldoen.  
 
Vooruitblik opvangopgave 2022 
Twee keer per jaar wordt door de migratieketen een prognose opgesteld over de 
in-, door en uitstroom van reguliere vreemdelingen en asielzoekers. Deze 
prognose dient ook als startpunt voor de berekening van de capaciteitsbehoefte 
door het COA. Daarbij moet, zoals altijd, worden aangetekend dat het een 
verwachting en geen voorspelling is en dat de situatie omtrent migratie aan de 
randen van Europa en daarbuiten volatiel is. Gedacht kan worden aan de situatie 
die zich nu in Wit-Rusland ontwikkelt. Door dergelijke ontwikkelingen kan de 
opvangbehoefte onverwachts wijzigen.  
 
Op dit moment is de verwachting dat onder gelijkblijvende omstandigheden de 
COA-capaciteitsbehoefte ten aanzien van 2022 gemiddeld over het jaar ongeveer 
42.000 opvangplekken is, met dien verstande dat de achterstand op de 
taakstelling vergunninghouders in de eerste helft van 2022 wordt ingelopen (zie 
hieronder). Wanneer dit laatste niet volledig gebeurt, vraagt dit mogelijk om vele 
duizenden extra opvangplekken in 2022. Dit gegeven onderstreept wederom dat 
opvang en huisvesting communicerende vaten zijn; hoe meer huisvestingsopties 
worden gerealiseerd, hoe minder capaciteit naar verwachting nodig is voor de 
opvang van asielzoekers op de langere termijn. 
 
Ten slotte geldt voor 2022 dat de zoektocht doorgaat naar het vormgeven van 
Gemeenschappelijke Vreemdelingen Locaties en het vormgeven van additionele 
mogelijkheden voor aanmeldcentra en zogeheten identificatie & registratiestraten 
naast de huidige locatie in Ter Apel. Hiermee hopen we de gemeente 
Westerwolde, alwaar de locatie in Ter Apel gelegen is, op meer structurele wijze 
te ontlasten.  
 
Versnelling huisvesting vergunninghouders 
De meest effectieve manier om de druk op de COA-opvang te verlichten is en 
blijft de uitstroom van vergunninghouders naar huisvesting in gemeenten. Dit is 
voor hen bovendien de start van een waardevolle bijdrage aan de Nederlandse 
samenleving. Als vergunninghouders te lang in de opvang verblijven, belemmert 
dat hun integratie en participatie en zijn zij niet optimaal beschikbaar voor de 
(lokale) arbeidsmarkt.  
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Gemeenten hebben hard gewerkt aan hun taakstelling. De taakstelling 2021-II 
kan met het huidige realisatietempo gehaald worden. Gezien de krapte op de 
woningmarkt zou dat een prestatie van formaat zijn. Helaas is in eerdere 
taakstellingsperioden ook een achterstand van 5.586 vergunninghouders 
opgelopen. Aan de afgelopen LRT is afgesproken de PRT’s te verzoeken de regie 
te nemen over het volledig inlopen van deze achterstand voor 1 juli 2022. 
Hieronder leest u een weergave van het besprokene op hoofdlijnen. Daarbij is een 
knip in het proces aangebracht tussen (1) de opgave tot eind 2021 en (2) de 
voorziene huisvestingsopgave in 2022. 
 
Inlopen achterstand taakstelling tot eind 2021 
Aan de LRT is afgesproken dat alles in het werk wordt gesteld om tot eind 2021 
de achterstand met 1.500 vergunninghouders terug te brengen, naast het 
volbrengen van de taakstelling 2021-II. Dit houdt in dat er daarmee in de laatste 
twee maanden van dit jaar in totaal nog 4.915 vergunninghouders worden 
gehuisvest. De sinds 1 november reeds gehuisveste vergunninghouders tellen 
hierbij uiteraard mee. De inhaalopgave per provincie is bepaald door het aandeel 
dat elke provincie heeft in de totale achterstand. Elke provincie wordt gevraagd 
ruim een kwart van de eigen achterstand in te lopen. In bijlage 3 is een overzicht 
gegeven van de opgave per provincie. 
 
U kunt aan uw PRT bespreken hoe deze opgave verdeeld wordt over gemeenten; 
zo kan maatwerk worden toegepast waar dat nodig en wenselijk is. Het is 
belangrijk dat de PRT’s de vertaling van deze provinciale opgave naar gemeenten 
zo snel mogelijk voltooien, omdat de tijd dringt. Aedes heeft aan de LRT kenbaar 
gemaakt dat corporaties klaar staan om te helpen bij deze vertaalslag. Het deel 
van de totale opgave dat bestaat uit de taakstelling is reeds verdeeld aan de hand 
van de bestaande systematiek (inwoneraantal) en blijft onveranderd.  
 
Bovenstaand doel kan gehaald worden door (1) vergunninghouders een 
corporatiewoning toe te wijzen, (2) door ze onder te brengen in een hotel of 
andersoortige accommodatie door gebruik te maken van de hotel- en 
accommodatieregeling, of (3) door ze te huisvesten in een tussenvoorziening. De 
realisatie van deze tijdelijke woonvoorzieningen betekent bovendien dat een 
verhoogde uitstroom van vergunninghouders niet direct tot een hogere druk op 
de reguliere woningmarkt leidt en wel meetelt in de realisatie van de taakstelling. 
Tijdelijke woonvoorzieningen kunnen gelijktijdig of volgtijdelijk bovendien ook 
gebruikt worden voor huisvesting van andere aandachtsgroepen dan 
vergunninghouders. Door u is via de PRT’s de afgelopen maanden al hard gewerkt 
aan het in kaart brengen van kansrijke locaties voor tijdelijke bewoning. We 
hopen dat deze inzet onverminderd groot blijft. 
 
Vooruitblik huisvestingsopgave 2022 
Indien bovengenoemde opgave wordt gehaald, dan resteert een achterstand van 
4.086 personen uit eerdere taakstellingen. Daarnaast start per 1 januari 2022 een 
nieuwe taakstelling van 10.000 personen. De totale huisvestingsopgave voor de 
periode 1 januari – 30 juni wordt daarmee 14.000 vergunninghouders. Inzet 
vanuit het kabinet is om tot 1 juli 2022 het resterende deel van de achterstand in 
te halen. Inclusief taakstelling 2022-I betekent dit het (tijdelijk) huisvesten van 
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2.333 vergunninghouders per maand (waarvan 667 t.b.v. het inlopen van de 
achterstand). Binnen de provincie kunnen taakstelling en achterstanden daarop 
worden herverdeeld onder gemeenten. In tabel 3 in de bijlage is een overzicht 
gegeven van de voorlopige opgave per provincie, onder de aanname dat 
eerdergenoemde inhaalopgave in 2021 wordt gehaald. 
 
Vervolg 
Aangezien een deel van deze opgaven al voor het eind van het jaar moeten zijn 
ingevuld, vragen wij u om via uw PRT zo spoedig mogelijk aan te geven hoe de 
PRT deze opgave wil realiseren, in het bijzonder de opgaven voor de korte 
termijn. Tijdens het Rijksherenoverleg zal hier nader over worden gesproken 
teneinde concrete afspraken te maken. Daarnaast vragen wij u om samen met 
ons te werken aan een periodieke informatievoorziening naar de LRT en andere 
relevante gremia om de voortgang van de gecombineerde opgave op het terrein 
van opvang en huisvesting te monitoren. Ook hierover zal tijdens het aanstaande 
Rijksherenoverleg worden doorgesproken, met de toezegging dat u in de aanloop 
naar dit overleg nog toegespitste informatie ontvangt. 
 
Om u zo goed mogelijk te helpen bij die opgaven treft u in de bijlage bij deze 
brief een overzicht van verschillende vigerende ondersteuningsmaatregelen. Deze 
maatregelen zijn deels ter herinnering van reeds bestaande maatregelen, maar 
ook deels nieuwe maatregelen, gedacht kan worden aan de hotel- en 
accommodatieregeling die per 5 november jl. operationeel is geworden. 
Daarnaast heeft het ministerie van BZK opdracht gegeven aan het RVB om 
gemeenten gericht te ondersteunen bij het concretiseren van locaties voor de 
realisatie van 2000 nieuwe eenheden in (tussen)voorzieningen, ongeacht of deze 
in eigendom zijn van het Rijk of niet. Samen met u zijn we continu op zoek naar 
verbetering van de ondersteuning, maar wij vragen u om de acties zoals 
hierboven omschreven al zo goed als mogelijk in gang te zetten. 
 
We beseffen dat de in deze brief gestelde opgaven ten aanzien van opvang en 
huisvesting veel vragen van gemeenten en provincies. Toch is het van groot 
belang dat deze opgaven worden gerealiseerd om asielzoekers en 
vergunninghouders goed op te vangen en een goede start te kunnen geven in 
Nederland. Wij willen u nogmaals hartelijk bedanken voor de inzet die u al heeft 
gepleegd en voor het constructief meedenken met het invullen van de in deze 
brief benoemde opgaven. 
 
 
 
 
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
 
 
 
 
De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,  
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in afstemming met  
de voorzitters van het Interprovinciaal Overleg,  
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten,  
Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. 
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