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Onderwerp Statenbrief: PCL advies vluchtelingenvraagstuk 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
Geachte dames en heren, 
 
Inleiding 

Op 8 maart jongstleden heeft de Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL) het advies ‘Kansen creëren en 
communiceren’ uitgebracht, inzake de opvang, huisvesting en integratie van vluchtelingen.  
Kern van het advies is dat de PCL adviseert om, samen met alle betrokken partners, een samenhangend beleid 
te ontwikkelen, gericht op volwaardige deelname van vluchtelingen aan de maatschappij. Daarbij is zij van 
mening dat de provincie de aangewezen partij is om een sterke verbindende rol te spelen bij dit 
vluchtelingenvraagstuk.  
Zij ziet dat het vluchtelingenvraagstuk ook kansen biedt in relatie tot de woningmarkt, de economie en de 
arbeidsmarkt en een impuls kan geven aan de natuur-, sport- en cultuurbeleving. Voorts geeft de commissie aan 
dat zij de voorkeur geeft aan kleinere opvanglocaties in bewoond gebied, en dat een goede communicatie tussen 
alle betrokkenen belangrijk is om de opvang, huisvesting en integratie van vluchtelingen te laten slagen.  
 
Wij hebben als college de PCL op 10 mei 2016 een schriftelijke reactie gegeven. Hierbij zenden wij u in afschrift 
deze reactie. 
 
Essentie / samenvatting: 

Kern van het PCL-advies is dat zij adviseert om, samen met alle betrokken partners, een samenhangend beleid 
te ontwikkelen, gericht op volwaardige deelname van vluchtelingen aan de maatschappij. Kern van onze reactie is 
dat wij in ons coalitieakkoord aangegeven hebben, dat wij bij maatschappelijke vraagstukken een verbindende rol 
willen vervullen, daar waar wij een toegevoegde waarde kunnen leveren. Deze verbindende houding past bij een 
faciliterende rol, en laat onverlet dat de daadwerkelijke uitvoering van taken veelal bij andere partijen ligt. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Advisering door de PCL draagt bij aan beleidsontwikkelingen op verschillende aspecten van de leefomgeving. Het 
advies inzake vluchtelingenvraagstuk draagt bij aan het bezinnen op onze rol. 
 
Financiële consequenties 

Geen op basis van deze stand van zaken. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

In de commissie BEM wordt op 30 mei gesproken over het vluchtelingenvraagstuk. Het PCL-advies en onze 
reactie kan hierbij worden betrokken. 
 
 



 

  

 

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 
 


