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Geachte dames en heren, 

Essentie / samenvatting: 

Wij hebben besloten om in overleg met de gemeente Utrecht te onderzoeken of we opvang kunnen bieden aan 

Oekraïense vluchtelingen. Deze huisvesting zal mogelijk op drie leegstaande verdiepingen van het Huis voor de 

Provincie plaatsvinden. We richten ons daarbij op de eerste opvang-periode van vier weken. We bieden deze drie 

verdiepingen (vooralsnog) voor één jaar aan en kunnen zo meerdere groepen van 100 vluchtelingen tijdelijk een 

onderdak aanbieden. We onderzoeken daarnaast of er met behulp van tijdelijke woningen op de parkeerplaats 

achter het Huis voor de Provincie langdurige opvang mogelijk is.  

Indien gewenst is GS van harte bereid om op 23 maart (morgen) aan het begin van de Statenvergadering een 

nadere toelichting te geven op ons aanbod en kunt u hierover dan ook eventuele vragen stellen. 

Inleiding: 

Op 8 maart 2022 hebben wij u een Statenbrief gestuurd over de acties van de provincie naar aanleiding van de 

situatie in Oekraïne. In de BEM vergadering van 9 maart jl. hebben we deze Statenbrief kort besproken waarin wij 

uitspraken met afschuw de situatie in Oekraïne te volgen. De Commissaris van de Koning heeft daarbij o.a. 

aangegeven dat GS een onderzoek was gestart naar de mogelijkheid van huisvesting van vluchtelingen in één van 

onze provinciale panden. Vanuit de commissie werd door PS-leden de wens uitgesproken dat de provincie meer 

doet voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Dat is een wens die wij delen en daarom willen we onderdak 

bieden. 

Op het moment dat mensen uit Oekraïne zich melden in Utrecht, vindt een eerste opvang plaats bij de Jaarbeurs, 

waar in een grotere hal tientallen tot honderden veldbedden beschikbaar zijn. In die eerste opvang is er minder 

ruimte voor privacy en rust. En omdat juist rust na de lange en vaak traumatische vlucht en reis belangrijk is, 

proberen we de mensen zo snel mogelijk opvang te bieden in een ruimte met meer privacy per gezin of groep. In 

die tweede opvang kunnen de Oekraïners als het ware veilig ‘landen’ in Nederland. Nog steeds met de steun van 

andere Oekraïners in de nabijheid, maar ook met een eigen kamer voor het gezin (vaak vrouwen met kinderen) of 

een kleinere groep vrienden en familieleden. Het streven is dat men na ongeveer vier weken doorstroomt naar een 
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meer blijvende huisvesting. Op dit moment is onduidelijk voor hoe lang die huisvesting dan zal duren. Deze meer 

lange termijn huisvesting kent meer eigen- en zelfstandige voorzieningen en ligt als het kan in de nabijheid van 

maatschappelijke voorzieningen als winkelcentra en scholen. 

 

De afgelopen weken hebben we samen met de gemeente Utrecht onderzocht of we een deel van het Huis voor de 

Provincie kunnen inrichten om vluchtelingen op te vangen voor de kortere periode van pakweg ‘n maand. Het zou 

dan gaan om de verdiepingen 2, 5 en 6. De eerste indicaties zijn positief. De gemeente Utrecht, die de opvang van 

vluchtelingen in de stad Utrecht coördineert, heeft enthousiast gereageerd. Zij hebben samen met de Brandweer 

een eerste schouw verricht met de controle op brandveiligheid en voor de vergunningen, met een positief resultaat. 

Nu wordt in onderling overleg verder invulling gegeven aan de plannen. Zo zijn eerste schetsen gemaakt hoe de 

verdiepingen kunnen worden ingedeeld en contact gezocht met aannemers en andere partijen. We verwachten 

twee soorten kamers (voor twee en vier personen) op te leveren met gedeelde sanitaire voorzieningen en 

gemeenschappelijke leefruimtes. We kunnen daarmee ongeveer 100 mensen ontvangen en een slaap- en 

verblijfsplaats bieden. Catering zal waarschijnlijk plaatsvinden vanuit de bedrijfskantine. Daarnaast bezien we of het 

mogelijk is om tijdelijke woningen (bijvoorbeeld portacabin woningen) te plaatsten op de parkeerplaats achter het 

Huis voor de Provincie. Deze zouden dan beschikbaar zijn voor de bewoning in de derde fase van opvang. De 

prioriteit ligt momenteel bij de realisatie van kamers en sanitaire voorzieningen voor kortdurend verblijf. 

 

Omdat we verwachten dat de opvang snel nodig gaat zijn, hebben we de noodzakelijke verbouwingen met 

topprioriteit opgepakt. Omdat we snel willen acteren, kunnen er onrechtmatigheden op het vlak van 

aanbestedingen optreden. Dit proberen we te voorkomen en we zullen letten op het voorkomen van nodeloos hoge 

kosten, maar voor ons staat snelheid nu voorop. Waarbij we wel last kunnen hebben om aannemers te vinden die 

snel kunnen schakelen. Indien onrechtmatigheden optreden, zullen we u hier over informeren bij de Zomernota 

en/of met de jaarrekening 2022.   

 

Of er daadwerkelijk vluchtelingen in het Huis voor de Provincie zullen worden gehuisvest is nog niet zeker. Er 

moeten nog zaken worden uitgezocht en de gemeente moet nog definitief besluiten om van ons aanbod gebruik te 

maken. Het gebouw en de omgeving zijn immers niet ideaal voor huisvesting van –veelal- gezinnen. Het 

uiteindelijke besluit zal pas genomen worden door de gemeente, in overleg met het Rijk, als er meer duidelijk is wat 

we daadwerkelijk kunnen bieden. Dat besluit verwachten we echter binnenkort. Omdat we echter al eerste kosten 

gaan maken vinden we het noodzakelijk u nu op de hoogte te brengen. 

 

Mocht de gemeente besluiten op ons aanbod in te gaan, zullen we nog tal van zaken moeten regelen. Rond 

catering, dagbesteding, beveiliging en vele andere zaken. We zullen moeten improviseren en ook in onze eigen 

activiteiten soms flexibel moeten handelen en eventueel inschikken. We hebben voor de coördinatie en sturing een 

taskforce ingericht met o.a. leden van het Concernmanagement, de teamleider facilitair, de CdK en gedeputeerde 

Strijk. De taskforce zal zich niet alleen richten op de huisvesting van Oekraïners, maar ook de bredere 

consequenties van de oorlog voor de provincie monitoren en zo nodig acties ondernemen. GS zal u met grote 

regelmaat informeren over de voortgang. 

 

Financiële consequenties: 

Het Rijk heeft aangekondigd alle kosten die gemaakt worden voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen (binnen 

bepaalde bandbreedte) te vergoeden. De declaratie zal via de gemeente Utrecht lopen. Om een werkbudget te 

creëren voor de noodzakelijke verbouwingen en eventuele andere uitgaven, stelt GS voor deze te dekken uit de 

post onvoorzien.  

 

Met het ter beschikking stellen van drie verdiepingen voor de opvang van vluchtelingen gedurende een periode van 

(vooralsnog) 1 jaar kan de provincie deze verdiepingen niet zakelijk verhuren of zelf gebruiken. Het is nog 

onduidelijk of ook de gederfde huuropbrengsten door het Rijk vergoed worden. In een regulier kalenderjaar 

bedroeg de huuropbrengst ± €  250.000,- per verdieping. Op dit moment hebben we overigens nog geen zicht op 

nieuwe huurders en  overwogen we de verdiepingen voor eigen gebruik in te richten. Dit zou passen in onze 

aanpak om de verdiepingen in te richten voor het hybride werken. We zullen de consequenties voor het hybride 

werken op de kortere termijn opnieuw moeten bekijken. 
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Vervolgprocedure / voortgang: 

We zijn op dit moment aan het inventariseren wat er nodig is om opvang mogelijk te maken. Dat doen we in nauw 

overleg met de gemeente Utrecht. Op het moment dat er meer duidelijk is en we ook een goed beeld hebben van 

wat er nodig is, zullen we via een Statenvoorstel met een begrotingswijziging bij u de noodzakelijke middelen 

aanvragen. 

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

 

 

 

 

 

 

Voorzitter, Secretaris, 

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


