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STATENBRIEF

Aan Provinciale Staten

Geachte dames en heren,

Essentie / samenvatting:
Op 22 maart en 19 april jl. hebben we u per brief (resp. nr. 2022BEM79 en 2022BEM23) geïnformeerd over ons 
besluit om in overleg met de gemeente Utrecht te onderzoeken of we gedurende een periode van (vooralsnog) één 
jaar opvang kunnen bieden aan Oekraïense vluchtelingen op drie leegstaande verdiepingen in ons provinciehuis. 
Met deze statenbrief geven we u een beeld van de huidige stand van zaken op dit onderwerp.

Op 11 april jl. is de aannemer gestart om op de 2e, 5e en 6e verdieping van het Huis voor de Provincie in te richten 
zodat opvang van vluchtelingen -met name vrouwen en kinderen- kan worden gerealiseerd. Op deze verdiepingen 
worden twee- en vierpersoons kamers gebouwd met gedeelde sanitaire voorzieningen en gemeenschappelijke 
leefruimtes. Wanneer de drie verdiepingen zijn opgeleverd, bieden we maximaal 3 x 90 bedden aan. De eerste 
vluchtelingen zullen vanaf 18 mei as. worden ontvangen.

Opvang van Oekraïense vluchtelingen in Huis voor de Provincie - stand van zaken

Opleveren eerste verdieping
Op donderdag 12 mei jl. heeft de aannemer de eerste verdieping opgeleverd en zijn de meubelen en bedden 
afgeleverd. Vrijdag 13 mei zijn medewerkers van de provincie op vrijwillige basis aan de slag gegaan om de 
meubelen te monteren. Ook de tweede verdieping zal weldra opgeleverd worden. De verbouwing van de derde 
verdieping kost meer tijd, daar de aannemer op levering van materialen wacht. De schaarste aan bouwmaterialen 
maakt dat dit langer duurt dan vooraf werd ingeschat.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de contracten die de verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
tussen de gemeente Utrecht en Het Leger des Heils regelen voor wat betreft opvang, begeleiding en 
voedselvoorziening. 
Tussen de gemeente Utrecht en de provincie Utrecht wordt een gebruikersovereenkomst opgesteld waarmee de 
juridische kaders voor het (‘om niet’) gebruik van het provinciehuis worden vastgelegd. 
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Start huisvesting Oekraïense vluchtelingen            
De komst van de eerste groep vluchtelingen staat gepland op 18 mei aanstaande. Rond het middaguur verwachten 
wij 17 vluchtelingen die vanuit de eerste opvang (een hotel of bij particulieren) naar het provinciehuis komen. De 
commissaris, gedeputeerde Strijk en de provinciesecretaris zullen de vluchtelingen namens ons op de verdiepingen 
op informele wijze verwelkomen. In de week van 23 mei volgt een volgende groep vluchtelingen. Momenteel is nog 
onbekend hoeveel mensen dat zullen zijn

Impactanalyse           
Wij laten een impactanalyse opstellen om inzicht te krijgen in mogelijke financiële- en maatschappelijke effecten die 
direct of indirect het gevolg zijn van de oorlog in Oekraïne. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan 
prijsontwikkelingen van productiemiddelen, grondstoffen, arbeid, transport en energie. Voor de langere termijn 
(2023-2025) kunnen deze ontwikkelingen impact hebben op de begroting. In de zomernota of bij de slotwijziging 
hopen wij u hier meer duidelijkheid over te kunnen bieden. 

Vervolgprocedure / voortgang:
Wij zullen u conform afspraak bij de eerstvolgende commissie BEM nader op dit onderwerp informeren of eerder, 
indien de situatie daar om vraagt.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

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