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BIJLAGE geen ONDERWERP uw advies inzake het  

vluchtelingenvraagstuk 

 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Op 8 maart heeft u het advies ‘Kansen creëren en communiceren’ uitgebracht aan ons college, inzake de 
opvang, huisvesting en integratie van vluchtelingen. In uw jaarprogramma 2016 had u dit reeds aangekondigd. 
Wij danken u voor dit advies en uw betrokkenheid bij deze actuele maatschappelijke opgave. 
 
Graag geeft het college van Gedeputeerde Staten van Utrecht reactie op uw advies. Eerst in algemene zin, 
vervolgens op de door u aangereikte 10 punten. 

 

Algemeen.  

Net als u beschouwen wij het vluchtelingenvraagstuk als een maatschappelijk vraagstuk, waar van vele 
betrokken partners een bijdrage nodig is om het op te lossen. Wij nemen het algemene appèl dat u op de 
provincie doet, ter harte. Het advies doet echter wel een breder beroep op ons, dan wij vanuit onze rolopvatting 
wenselijk achten. Hieronder gaan wij daar nader op in.  
 
Wij hebben in ons coalitieakkoord aangegeven dat  wij bij maatschappelijke vraagstukken een verbindende rol 
willen vervullen, daar waar wij een toegevoegde waarde kunnen hebben. Deze verbindende houding past bij 
een faciliterende rol, en laat onverlet dat de daadwerkelijke uitvoering van taken veelal bij andere partijen ligt. 
Het vluchtelingenvraagstuk heeft raakvlakken met de wettelijke provinciale taken op het gebied van ruimtelijke 
ontwikkeling  en interbestuurlijk toezicht (IBT taakstelling huisvesting vergunninghouders) en de 
faciliterende/verbindende rol op het gebied van binnenstedelijke ontwikkeling en wonen. Vanuit het fysieke 
domein spelen wij al geruime tijd een verbindende rol rond het vluchtelingenvraagstuk.  
U vraagt aan de provincie om een bredere verbindende rol op zich te nemen, namelijk ook op niet fysieke 
thema’s als integratie, educatie en arbeidsmarkt. De kerntaken van de provincie liggen niet in het sociale 
domein, deze taken betreffen het gemeentelijk domein en daarmee zijn deze geen goede basis voor eigen 
provinciaal acteren.  
 
Wij beschouwen uw appèl zodanig dat wij, naast onze IBT-taak inzake de huisvesting van vergunninghouders,  
inzet willen plegen op 3 sporen: 
- Verbinden van partijen (uitwisselen kennis en ervaringen):  Zoals u zelf al constateert werken we rond dit 

thema reeds samen met andere partners in de regio (bijvoorbeeld in de Taskforce Opvang Vluchtelingen, 

het Ondersteuningsteam Asiel van de VNG en met het COA). 

Binnen het huidige programma Wonen en Binnenstedelijke Ontwikkeling is het ‘verbinden’, in de vorm van 

netwerken en kennisdeling, een belangrijk instrument. Zo hebben wij op 18 februari jl. ‘het grote 
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verbindinggsdebat’ georganiseerd, waarbij ruim 200 deelnemers hebben gediscussieerd over 10 thema’s 

waarbij ‘een woningmarkt voor iedereen’ er één was. Meer specifiek hebben we begin december in de 

regio Amersfoort een Platform Aanpak Kantoren georganiseerd dat in het teken stond van de inzet van 

kantoortransformatie voor vluchtelingenopvang of huisvesting van vergunninghouders en andere 

woningzoekenden. Wij hebben en houden contact met gemeenten, corporaties en regio’s over de 

woningmarkt in brede zin, waarbij de huisvesting van de vergunninghouders een belangrijk vraagstuk is. Dit 

vraagstuk past binnen de opgave om in de provincie Utrecht het aanbod beter af te stemmen op de 

(toekomstige) vraag naar verschillende woningtypen en woonmilieus. De instroom van vergunninghouders 

betekent een toename van de vraag naar sociale huurwoningen. Zo ontwikkelen en leveren wij kennis en 

expertise bij de processen in de regio’s Amersfoort, U10 en Food Valley ten behoeve van tijdelijke en 

permanente huisvesting. Waar mogelijk betrekken we hierbij de transformatie- of hergebruikmogelijkheden 

van bestaande (kantoor)panden.  

- Gemeenten, corporaties en andere marktpartijen faciliteren (voor zover dat past binnen ons beleid en 

uitvoeringprogramma Binnenstedelijke Ontwikkeling): via het huidige programma Wonen en 

Binnenstedelijke Ontwikkeling hebben we de mogelijkheid om projecten die passen binnen de 

doelstellingen van het programma te ondersteunen. We hebben drie ambities geformuleerd: het realiseren 

van een op de vraag afgestemd woningaanbod, een toekomstbestendige binnenstedelijke kwaliteit en 

efficiënt gebruik van de binnenstedelijke ruimte. Dit kan zowel via het beschikbaar stellen van kennis en 

expertise, via ondersteuning van het proces als  financieel via bijvoorbeeld 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 garantstelling heeft de provincie deze ontwikkeling mogelijk gemaakt.  

In de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 geven we de ruimtelijke mogelijkheid om in totaal 

ruim 68.000 woningen te realiseren. We doen daarbij geen uitspraak over de kwaliteit of de prijsklasse van 

deze woningen. Dit volgens het uitgangspunt dat gemeenten de juiste bestuurslaag zijn als het gaat om de 

verscheidenheid van het woningaanbod (doelgroepenbeleid). Uiteraard stellen wij onze verbindende kracht, 

en onze kennis en ervaring op dit gebied graag beschikbaar voor gemeenten en andere partijen.  

We zijn momenteel bezig met een herijking en verbreding van ons beleid gericht op Binnenstedelijke 

Ontwikkeling. Dit vraagstuk zal daarbij de nodige aandacht krijgen.  

- Binnen ons wettelijke ruimtelijke ordeningstaken ruimte scheppen voor gemeenten (herijking PRS/PRV): 

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. Dit geldt ook voor het realiseren van extra 

huisvesting of noodopvang voor vergunninghouders en vluchtelingen. Nieuwe bebouwing buiten de rode 

contour (niet zijnde op aangewezen uitbreidingslocaties) 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.  

De PRV is niet van toepassing op gemeentelijke vergunningen voor tijdelijk gebruik, zoals sommige 

gemeenten die op het ogenblik overwegen voor de realisatie van tijdelijke huisvesting voor 

vergunninghouders, buiten de rode contour. Bij het uitoefenen van deze bevoegdheid moet de gemeente 

wel een belangenafweging maken. Daarbij moeten zij ook rekening houden met de provinciale belangen, 

zoals die op het gebied van natuur en landschap. Vroegtijdig overleg met gemeenten die dergelijke tijdelijke  

huisvesting overwegen is gewenst.  
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Reactie op de 10 punten uit uw advies  

 

1. ontwikkel met partners een samenhangend beleid voor de middellange termijn gericht op volwaardige 

deelname van vluchtelingen aan de maatschappij.  

Reactie: de (samenwerkende) gemeenten zijn volgens ons de geëigende overheidspartij om een dergelijk 
samenhangend beleid te ontwikkelen. Zij hebben immers taken op zowel het fysieke als het niet-fysieke 
vlak om dit op een volledige en juiste manier te kunnen uitvoeren. Uiteraard zijn wij bereid om dit te 
ondersteunen waar dat kan, primair via de voornoemde 3 sporen. 
 

2. benut de positie als middenbestuur optimaal door een sterke verbindende rol te spelen. 
Reactie: De verbindingskracht van het provinciaal bestuur kan groot zijn, bijvoorbeeld bij vraagstukken 
waarvan de oplossing weliswaar overwegend op gemeentelijke taakinvulling rust maar waarbij de 
bovengemeentelijke context relevante oplossingsopties kan opleveren. Ook kan de provincie gemeenten 
ondersteunen in situaties waarin de overheidstaak duidelijk is maar gemeenten bij de uitoefening van hun 
taken in zware draagvlak-discussies verzeild raken.  
De stap van een verbindende houding, in dit geval vanuit het fysieke domein, naar een zeer brede regie-rol 
(zoals eigenlijk door u geadviseerd) is in dit geval echt te groot. Juist vanwege het belang van het sociale 
domein waar de provincie een te smalle eigen basis heeft, én de rechtstreekse relatie gemeenten-rijk in 
deze. Waarbij de provincie slechts een rol heeft in het kader van interbestuurlijk toezicht.  
 

3. Neem als provincie een stevige positie in richting de Rijksoverheid 
Reactie: Wij  nemen deze stevige positie in daar waar het gaat om de thema’s waarbij wij een provinciale 
taak hebben.  
 

4. Besef dat vluchtelingen- en immigratiestromen van alle tijden zijn en dat ook in het verleden creatieve 
oplossingen gevonden zijn.  

Reactie: Deze opmerking nemen wij ter harte. 
 

5. Kies voor kleine opvanglocaties in een bewoonde omgeving, rekening houdend met omwonenden 
Reactie:  In dit advies schuilen twee misverstanden, namelijk dat de provincie de opvanglocaties zou 
kiezen en de grootte kan bepalen. Het COA hanteert eisen waaraan opvanglocaties moeten voldoen en 
één daarvan is een minimaal aantal opvangplekken. De draagvlakdiscussie (kleinere locaties zouden op 
meer draagvlak kunnen rekenen) wordt via verschillende kanalen met het COA en het ministerie van 
Veiligheid en Justitie gevoerd, zo ook in onze regionale taskforce.  
 

6. Grijp de woningbehoefte van de vergunninghouders aan om de voorraad (sociale) huurwoningen uit te 
breiden voor meer doelgroepen.  

Reactie: Wij beschouwen vergunninghouders als reguliere woningzoekenden, net zoals andere 
nieuwkomers op de woningmarkt. Eventuele extra te realiseren woningen vanwege deze extra 
woningvraag zijn dus in principe toegankelijk voor alle woningzoekenden. Uiteraard met inachtneming van 
de gemeentelijke regels voor woningtoewijzing.  
Zoals hiervoor geschetst vervullen wij reeds een actieve rol bij transformatie van gebouwen en het uit het 
slob trekken van woningbouwprojecten. Gemeenten, corporaties en andere partijen weten ons inmiddels te 
vinden.  
 

7. sorteer snel voor op integratie 
Reactie: zoals hiervoor al geschetst, zijn wij ons bewust van de woningopgave en willen wij daarbij een 
faciliterende rol vervullen. In de door u aangegeven parallelle aanpak (leren van de taal, volgen van een 
opleiding, vinden van werk) ligt een provinciale rol niet voor de hand. Veel gemeenten agenderen dit 
onderwerp overigens wel bij het COA onder de titel ‘ketenintegratie’ en ook in onze regionale Taskforce 
Opvang Vluchtelingen is dit onderwerp van gesprek.  
 

8. creëer maatschappelijke kansen en vind oplossingen door koppeling van verschillende vraagstukken 

Reactie: Hierin geeft u aan dat het vluchtelingenvraagstuk ook kansen biedt op het gebied van innovatie, 
arbeidsmarkt, sociale dynamiek en cohesie en een impuls voor natuur-, sport- en cultuurbeleving. Wij 
onderschrijven deze opmerking, maar tekenen daarbij aan dat deze niet uniek is voor deze nieuw 
ingestroomde bevolkingsgroep.  
 

9. Neem financiele aspecten mee in een brede en open afweging.  
Reactie: doordat de uitvoering in het algemeen op gemeentelijk niveau plaatsvindt, waarbij doorgaans door   
andere partijen (waaronder COA, corporatie, gemeente of andere eigenaren) moet worden geïnvesteerd, is 
het financiële aspect daar aan de orde en dient het ook te worden meegenomen in de afweging.  
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10. Investeer in een goede communicatie doorlopend in maatschappelijk draagvlak.  

Reactie: wij nemen deze opmerking ter harte en nemen het mee in het overleg wat wij hebben met andere 
betrokken partijen. Overigens is dit een belangrijk aandachtspunt van de Taskforce Opvang Vluchtelingen 
en wordt hierover met gemeenten meegedacht. 
 
 

 

Hoogachtend, 
Gedeputeerde Staten van Utrecht 
namens hen, 
 
 
 
 
Drs. ing. P. van den Berg 
Gedeputeerde Ruimtelijke ontwikkeling, Economie en Toerisme, Wonen en Binnenstedelijke Ontwikkeling en 
Energietransitie 

 




