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Pilot kleinschalige opvang asielzoekers beschikbaar

Geachte (vice-)voorzitter,

Op 31 januari 2020 is, op verzoek van de staatssecretaris van J&V, de Provinciale
Regietafel Migratie en lntegratie (PRT) weer gerevitaliseerd. lnmiddels is onder mijn
voorzitterschap deze PRT in Zuid-Holland twee keer samengekomen. Tijdens deze beide
bijeenkomsten van de PRT ontving ik vanuit uw zijde het signaal dat kleinschaliger opvang
mogelijk zou moeten worden gemaakt om voldoende draagvlak te creëren voor extra
opvanglocaties. Dit signaal heb ik in mijn rol als Rijksheer besproken in de Kring van

commissarissen van de Koning. De wens tot meer kleinschaliger opvang bleek ook in
andere provincies te leven. Deze wens is vervolgens vanuit de Rijksheren ook neergelegd
op de Landelijke Regietafel Migratie en lntegratie (LRT).

ln deze brief wil ik u graag wijzen op de (beperkte) mogelijkheid die op dit moment vanuit de
LRT als experiment wordt geboden waar het gaat om de realisatie van enkele
kleinschaligere opvanglocaties.

Uitvoeringsagenda en kwantitatieve uitwerking vastgesteld
De Landelijke Regietafel Migratie en lntegratie (LRT) constateerde eind 2019 dat het

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zowel op korte als langere termijn behoefte

heeft aan extra opvanglocaties. Voor de korte termijn betekent dit 417 extra opvangplekken
die voor het einde van het jaar gerealiseerd moeten zijn in Zuid-Holland. Daarnaast lopen in
de zomer van 2021 enkele bestuursovereenkomsten in onze provincie af. Dit betekent dat
ook voor de langere termijn inzet vanuit Zuid-Holland gevraagd blijft. Op de Landelijke
Regietafel Migratie en lntegratie (LRT) van 14 mei 2020 zijn de Uitvoeringsagenda
Flexibilisering Asielketen en de kwantitatieve uitwerking hiervan vastgesteld. De ministeries
van JenV, BZK, SZW, de VNG en het IPO hebben híerover overeenstemming bereikt. Alle
burgemeesters en commissarissen van de Koning zijn hier op 18 juni 2020 reeds per brief
vanuit de LRT over geÏnformeerd (bijlage 1). Doel van deze uítvoeringsagenda is om de
opvangcapaciteit voor asielzoekers flexibeler te laten meebewegen met fluctuaties en de
overgang van asielopvang naar latere huisvesting en integratie in gemeenten te verbeteren.
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Experiment kleinschalige opvanglocat¡es: concrete voorstellen vanuit gemeenten gezocht
ln de brief van de LRT (d.d. 18 juni 2020, bijlage 1) bent u tevens gewezen op de

mogelijkheid om deel te nemen aan een pilot waarbij kan worden geëxperimenteerd met
kleinschalige opvang. Deze pilot biedt ruimte voor 10 experimentlocaties verspreid over

Nederland met als uitgangspunt een omvang van 150 opvangplekken per locatie. De

effecten op draagvlak, terugkeer en integratie zullen worden gemonitord en geëvalueerd.

Hoewel dit qua omvang misschien añrvijkt van de door u gewenste omvang per locatie, wil ik
u deelname aan dit experiment ter overweging meegeven. Daarnaast zou ik u willen

verzoeken om de (beperkte) mogelijkheid tot deelname aan dit experiment met
kleinschaligere locaties onder de aandacht te brengen bij burgemeesters in uw regio.

lndien in uw regio concrete mogelijkheden bestaan met betrekking tot potentiële

kleinschalige locaties gaat het COA graag hierover verkennend met u het gesprek aan. Men

kan in dat geval contact opnemen met de regiomanager Midden-Zuid van COA, de heer

Pascal Meertens (pascalmeertens@coa.nl).
Hoewelhet uitgangspunt binnen deze pilot 150 opvangplekken per locatie zalzijn, is er
ruimte om maatwerk af te spreken over de specifieke voorzieningen op zo'n locatie.

Belangrijkste voorwaarde in de eerdergenoemde brief van de LRT is echter wel dat een

eventueel voorstel dient aan te sluiten op de Uitvoeringsagenda Flexibilisering Asielketen.

Deze Uitvoeringsagenda Flexibilisering Asielketen is als bijlage bij deze brief gevoegd

(bijlage 2). Naast de mogelijkheid tot deelname aan deze pilot voor kleinschaliger opvang

blijft er landelijk ook behoefte aan grotere locaties. Het gesprek over aantallen en omvang
van locaties in Zuid-Holland blijven we dan ook na de zomer met elkaar voeren aan de PRT.

Tot slot
lk ben mij ervan bewust dat de huidige korte en lange termijnopgave om extrà

opvangplekken te realiseren, naast de taakstelling vergunninghouders te huisvesten, veel

inspanningen van gemeenten vraagt in deze toch al ingewikkelde tijd. Mocht ik, of één van

de andere partijen aan de PRT, op enigenvijze een bijdrage kunnen leveren en/of eventuele
belemmeringen kunnen wegnemen, dan hoor ik dat graag. U kunt hiervoor contact opnemen
met mijn kabinetsmedewerker Luc Lensink (l.lensink@pzh.nl).

elijke groet,Met

drs.
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