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Geachte dames en heren, 

Essentie / samenvatting: 

Sinds begin 2020 wordt er via de Utrechtse Provinciale Regietafel Migratie en Integratie (PRT) gewerkt aan 

oplossingen voor de grote provinciebrede opgaven voor de opvang van asielzoekers en de huisvesting van 

statushouders. In 2021 is een eerste inventarisatie gedaan van oplossingsmogelijkheden voor deze opgaven bij de 

Utrechtse gemeenten. Aan de hand van deze inventarisatie is op 14 juli 2021 door de Utrechtse PRT besloten tot 

het schrijven van een gezamenlijk bod. Dit aanbod is gebaseerd op de inventarisatie, de bevindingen van de 

provinciebrede kansenmaker en intensief ambtelijk en bestuurlijk contact met betrokken gemeenten. In het bod 

beschrijven de Utrechtse gemeenten en de provincie wat zij op de korte en langere termijn kunnen realiseren voor 

asielzoekers en de huisvesting van statushouders en wat hiervoor nodig is, onder meer van het Rijk. Het aanbod is 

na besluitvorming door de 26 colleges van Burgemeester en Wethouders op 25 februari 2022 via de PRT 

verzonden aan het Rijk. Bijgevoegd vindt u de definitieve versie van het bod. Gezien de laatste ontwikkelingen in 

Oekraïne, en de te verwachten vluchtelingenstroom, is de urgentie alleen maar groter geworden. 

Inleiding: 

Vorig jaar informeerden wij u via een tweetal statenbrieven (2 maart 2021 en 7 september 2021) over de PRT, de 

asiel- en huisvestingsopgaven waar de Utrechtse gemeenten en provincie voor staan en de oplossingen die 

gezamenlijk via de PRT daarvoor worden gezocht. Het gaat hier om de volgende drie opgaven: 

- Op korte termijn asielopvang realiseren om de asielzoekerscentra te ontlasten;

- Vormgeven aan toekomst van de asielopvang binnen de provinciegrenzen;

- Zoeken naar oplossingen om invulling te kunnen geven aan de sterk verhoogde taakstelling voor de

huisvesting van vergunninghouders door deze te versnellen (en hiermee de druk op de asielopvang te

verlichten).
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Mede vanwege de acute noodsituatie in de tweede helft van 2021 is het aantal gevraagde opvang- en 

huisvestingsplekken verhoogd. Hiermee zijn de opgaven alleen maar actueler geworden. De vraag vanuit het Rijk 

aan de provincie Utrecht is fors: het Rijk heeft, na overleg met de Landelijke Regietafel (LRT) van 19 januari 2022, 

vastgesteld dat in de gemeenten in de provincie aan het einde van het jaar 799 extra plekken voor asielopvang 

nodig zijn ten opzichte van de stand van 1 november 2021. Van dit aantal zijn inmiddels 100 plekken gerealiseerd 

in Leersum (Utrechtse Heuvelrug); daarnaast zijn er tenminste 550 opvangplekken in voorbereiding. Voor de 

huisvesting van statushouders vraagt het Rijk via de LRT aan de gemeenten om in de eerste helft van 2022 hun 

halfjaarlijkse taakstelling te halen én tegelijkertijd de achterstanden die zijn opgebouwd in 2021 in te lopen. 

 

Afgelopen periode is door de provinciebrede kansenmaker via intensief ambtelijk en bestuurlijk contact met 

betrokken gemeenten, een gezamenlijk aanbod opgesteld richting het Rijk. Hierin wordt beschreven wat binnen de 

provincie Utrecht op de korte en langere termijn gerealiseerd kan worden voor asielzoekers en de huisvesting van 

statushouders en wat hiervoor nodig is. Het aanbod wordt, na besproken te zijn aan de regionale bestuurstafels 

U16 (+Utrechtse Foodvalleygemeenten) en de Regio Amersfoort en na besluitvorming door de 26 colleges van 

Burgemeester en Wethouders op 25 februari via de PRT verzonden aan het Rijk.  

Op woensdag 9 maart a.s. vindt in de vaste commissie Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer een debat 

plaats over het landelijke vreemdelingen- en asielbeleid. Om aan te sluiten bij de actualiteit is het de ambitie van de 

Kopgroep van de PRT om het gezamenlijke aanbod voor die tijd aan de betrokken ministers en staatssecretaris te 

laten toekomen. 

 

Hoewel de provincie vanuit meerdere richtingen nauw betrokken is bij de onderwerpen van de PRT (en daarmee 

ook bij dit aanbod aan het Rijk) blijft de formele provinciale rol beperkt. Wat betreft de asielopgaven heeft de 

provincie geen formele rol. Wat betreft de huisvestingsopgave blijft de provinciale rol beperkt tot een 

toezichthoudende taak richting gemeenten over hun taakstelling en een partnerrol richting gemeenten in de 

ondersteuning bij de realisatie van hun woningbouwopgaven. De cvdK heeft als voorzitter een derde rol bij de PRT, 

maar verricht deze vanuit zijn Rijkstaken (en dus niet namens de provinciale organisatie). 

 

Gezien de omvang en de complexiteit van de opgaven die bij de PRT zijn neergelegd, de samenwerking voor deze 

dossiers met de regio’s en de politieke aandacht voor deze opgaven van de PRT, vinden wij het belangrijk 

zorgvuldig hierover met u te blijven communiceren.  

Dit is ook de reden dat wij u via deze statenbrief informeren over het gezamenlijk aanbod asiel en huisvesting aan 

het Rijk en de definitieve versie van dit bod tegelijkertijd ook aan u toesturen. 

 

 

Vervolgprocedure / voortgang: 

We blijven u op gezette tijden informeren over de activiteiten rondom de Provinciale Regietafel en de oplossingen 

voor de opgaven van asielopvang en huisvesting statushouders. Zo mogelijk combineren we dat met reguliere 

voortgangsrapportages vanuit de portefeuilles Interbestuurlijk Toezicht en het Programma Versnelling 

Woningbouw. 

 

 

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

 

 

 

 

 

 

Voorzitter, Secretaris, 

mr. J.H. Oosters mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 


