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MEMORANDUM 

 

 

 

 

 

 

DATUM 1-3-2016 

AAN Leden commissie BEM, woordvoerders vluchtelingenvraagstuk 

VAN Gedeputeerde P. van den Berg 

DOORKIESNUMMER    

ONDERWERP 
Provinciaal instrumentarium i.r.t. noodopvang asielzoekers en huisvesting 
vergunninghouders t.b.v. woordvoerdersoverleg maandag 14 maart 2016 

 

Inleiding 

In dit memo geef ik u een overzicht van het mogelijk in te zetten provinciaal ruimtelijk instrumentarium in relatie tot 

de opgave van noodopvanglocaties voor asielzoekers en de huisvesting van vergunninghouders door 

gemeenten.  

 

Het Centraal Opvang Orgaan Asielzoekers (COA) doet een dringend beroep op gemeenten om (nood-) 

opvanglocaties voor vluchtelingen en woonruimte voor vergunninghouders te realiseren ter ontlasting van de 

asielzoekerscentra (AZC's). Hierbij wordt door gemeenten (i.s.m. het COA) gekeken naar transformatie van 

bestaande bebouwing (bijvoorbeeld leegstaand zorgvastgoed of kantoren) of tijdelijke woonoplossingen (bijv. 

portocabines).   

 

Ruimtelijk instrumentarium 

Ons ruimtelijk beleid is vastgelegd in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) en de Provinciale Ruimtelijke  

verordening (PRV).  Hierin hebben we de hoofdkeuze gemaakt voor binnenstedelijke ontwikkeling.  

In het stedelijk gebied (binnen de zogenaamde rode contour) heeft een gemeente veel vrijheid voor wat betreft 

bestemmingen en aantal te ontwikkelen woningen. De realisatie van noodopvanglocaties of extra (tijdelijke) 

woningen binnen de rode contour wordt niet belemmerd door provinciale regelgeving (PRV), al moet de 

gemeente in haar afweging wel rekening houden met provinciale belangen die staan beschreven in de PRS, 

zoals de aanwezigheid van natuur of kwetsbare landschappen. 

Voorts hebben we een aantal uitbreidingslocaties opgenomen in de PRV. Deze plekken hebben we bestemd voor 

toekomstige verstedelijking, en ook daar zal de realisatie van noodopvang of (tijdelijke) extra woningen over het 

algemeen niet door provinciale regels worden belemmerd. 

Nieuwe bebouwing elders buiten de rode contour is op grond van het huidige ruimtelijk beleid complex, dit kan 

alleen beperkt kleinschalig via het zogenaamde kernrandzonebeleid waarbij kwaliteitsverbetering een belangrijk 

criterium is.  

Hergebruik van bestaande bebouwing buiten de rode contour ten behoeve van huisvesting of noodopvang is in 

principe, onder voorwaarden, wel mogelijk.  

 

Overigens kunnen gemeenten eigenstandig een omgevingsvergunning verlenen voor max. 10 jaar voor een 

tijdelijke voorziening. Bij zo’n tijdelijke vergunning is de gemeente weliswaar niet verplicht om de PRV in acht te 

nemen, maar de gemeente moet nog wel een belangenafweging maken, waarbij ook rekening moet worden 

gehouden met de provinciale belangen. Doet zij dit niet, dan kan de provincie een zienswijze indienen en zo 

nodig in beroep gaan. Als de gemeente bijvoorbeeld een voorziening zou plannen in de EHS of in een kwetsbaar 

landschap en er bestaat risico op permanente schade, dan kan een zienswijze worden overwogen. Om dergelijke 

procedures te voorkomen, sturen we bij gemeenten die dergelijke maatregelen overwegen aan op vroegtijdig 

overleg.  
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WBO- instrumentarium 

Via het huidige programma Wonen en Binnenstedelijke Ontwikkeling hebben we de mogelijkheid om projecten 

die passen binnen de doelstellingen van het programma te ondersteunen: het realiseren van een op de vraag 

afgestemd woningaanbod, een toekomstbestendige binnenstedelijke kwaliteit en efficient gebruik van de 

binnenstedelijke ruimte. Dit kan zowel via 1) het beschikbaar stellen van kennis en expertise, 2) via ondersteuning 

van het proces als 3) financieel via een subsidie of garantstelling.  

Op deze manier kan bijvoorbeeld de transformatie van een voormalig kantoor naar woningen worden 

ondersteund zoals in Amersfoort waar een kantoor volledig wordt getransformeerd naar 54 jongerenwoningen. 

Deze transformatie is mogelijk gemaakt met een garantstelling van de provincie. Ook in Nieuwegein worden 13 

kantoorvilla's getransformeerd naar 87 appartementen waarvan de helft sociale huur. Met inzet van expertise en 

een garantseling heeft de provincie deze ontwikkeling mogelijk gemaakt.  

 

IBT-rol en herverdeling 

Vanuit Interbestuurlijk toezicht zien we er op toe dat gemeenten voldoen aan de halfjaarlijkse taakstellingen 

huisvesting vergunninghouders zoals die door het rijk worden opgelegd. Elke gemeente krijgt naar rato van 

inwonersaantal een taakstelling voor huisvesting van vergunninghouders.De totale taakstelling huisvesting 

vergunninghouders voor de gemeenten in de provincie Utrecht bedraagt op dit moment bijna 1500 te huisvesten 

personen. De taakstelling voor de 2
e
 helft van het jaar wordt waarschijnlijk per 1 april bekend gemaakt.  

Gemeenten kunnen ook overgaan tot onderlinge herverdeling van de taakstellingen. Bijvoorbeeld door in een 

gemeente waar meer binnenstedelijke ruimte beschikbaar is en/of sneller gebouwd kan worden meer 

vergunninghouders te huisvesten. Vanwege de administratieve en financiële afwikkeling die dat met zich 

meebrengt, wordt dat door veel gemeenten niet als een aantrekkelijk alternatief beschouwd. 

In Utrecht zijn diverse samenwerkingsverbanden (Foodvalley, U10, regio Amersfoort) gezamenlijk aan het kijken 

naar de fysieke mogelijkheden voor tijdelijke huisvesting.  In dat proces levert de provincie kennis en expertise.  

 

 


