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Geachte dames en heren, 

 

Essentie / samenvatting: 

Onder verantwoordelijkheid van de Provinciale Regietafel (PRT) geven de Utrechtse gemeenten en de provincie in 

Bod 3.0 aan wat onze bijdrage is aan de landelijke opgaven van asielopvang en huisvesting statushouders. Hierin 

nemen we ook op wat de projecten daarbij van het Rijk nodig hebben en waaróm we dat nodig hebben. Daarnaast 

vraag het Bod om financiële ondersteuning om het Kansenmakersteam ook in 2023 door te zetten en verder te 

versterken. Dit aanbod, en de bijbehorende vraag, is een gezamenlijke inspanning van de provincie en alle 26 

Utrechtse gemeenten.  

 

Projecten die een bijdrage leveren aan de vraagstukken in de asielketen 

Om de grote opgaven in de asielketen het hoofd te bieden zet de Utrechtse PRT zich in om opvanglocaties en 

initiatieven voor (flex)woningen te realiseren. Eerder is door de PRT in 2021 en begin 2022 ook een bod aan het 

Rijk opgesteld. Met het Bod 3.0 geven de Utrechtse gemeenten en de provincie aan hoe in Utrecht ook het 

komende jaar een bijdrage geleverd wordt aan de landelijke opgaven om asielopvang te realiseren en om 

statushouders (versneld) te huisvesten. Daarbij is in beeld gebracht welke aanvullende financiële ondersteuning 

van het Rijk hiervoor nodig is. Het resultaat is het document dat wij u met deze brief ter informatie aanbieden.  

 

Onderdeel van het Bod 3.0 zijn de projecten die ook opgenomen zijn in de regiodeal flexwonen, waarover wij u per 

brief van 15 november 2022 hebben geïnformeerd. Deze flexwoningen leveren (onder andere) een substantiële 

bijdrage aan het versnellen van de huisvesting van statushouder en zijn daarmee een belangrijk onderdeel van de 

totale set aan oplossingen. Flexwoon-projecten kunnen aanspraak maken op de Stimuleringsregeling flex- en 

transformatiewoningen. Ondanks deze regeling zijn niet alle projecten zonder meer haalbaar. In die gevallen is de 

noodzakelijke aanvullende financiële ondersteuning in dit Bod 3.0 beschreven.  

 

Het Bod 3.0 is geen concrete subsidieaanvraag bij het Rijk voor de in beeld gebrachte projecten. Het maakt 

duidelijk hoe de Utrechtse gemeenten werken aan hun bijdrage aan de landelijke opgaven en wat nodig is om dat 
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mogelijk te maken. Het Bod 3.0 fungeert vervolgens voor ons als een agenda om op projectbasis samen met het 

Rijk en de betreffende gemeente passende oplossingen te vinden om projecten haalbaar te maken.  

 

Voortzetten en versterken Kansenmakersteam 

Naast aanvullende ondersteuning voor het haalbaar maken van specifieke projecten, wordt er in het Bod 3.0 ook 

voor het versterken en voortzetten van het Kansenmakersteam een financiële bijdrage gevraagd.  

 

Het Utrechtse Kansenmakersteam is een waardevolle schakel gebleken in het realiseren van een duurzame en 

toekomstbestendige asielketen. Dit team is een initiatief van de gemeenten Utrecht en Amersfoort en de provincie. 

Het Kansenmakersteam ondersteunt de Utrechtse gemeenten bij het realiseren van de opvang- en 

huisvestingsopgaven door te helpen belemmeringen weg te nemen bij initiatieven. Ook biedt het team hulp bij het 

vinden en realiseren van kansen. Bijvoorbeeld door nieuwe locaties aan te dragen, verschillende partijen met 

elkaar in verbinding te brengen en vragen te beantwoorden. Het team heeft dus een belangrijke faciliterende en 

aanjagende rol, binnen de gehele breedte van de asielketen.  

 

Gemeenten weten het Kansenmakersteam steeds beter te vinden, waardoor ook het aantal te ondersteunen 

projecten groeit. Dat is ook nodig, want de opgave voor 2023 om voldoende opvangplekken te realiseren is groot, 

terwijl tegelijkertijd de locaties die relatief eenvoudig te realiseren zijn al gerealiseerd zijn. Waar tot september 2022 

de opdracht was om ca 2.800 asielopvangplekken te realiseren, blijkt uit de nieuwe Meerjaren Productieprognose 

(MPP) van COA dat dat aantal oploopt tot 4.681 asielopvangplekken in de provincie Utrecht eind 2023. Om 

voldoende nieuwe projecten te kunnen realiseren om aan deze grote opgave te kunnen voldoen, wordt steeds 

vaker ook een beroep op het Kansenmakersteam gedaan als procesbegeleider.  

 

Om het Kansenmakersteam voort te kunnen zetten en door te kunnen ontwikkelen heeft u in de provinciale 

begroting 2023 een budget van €400.000 opgenomen. Aan het Rijk wordt een aanvullende bijdrage van €600.000 

gevraagd. Voor 2024 en verder willen we met het Rijk structurele afspraken maken op basis van artikel 2 van de 

Wet Financiële Verhoudingen. 

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

 

 

 

 

 

 

Voorzitter, Secretaris, 

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


