Provinciale Staten
Vragen van het statenlid P.C.A de Milliano- van den Hemel (CDA) ingevolge artikel 44 reglement van orde
AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2016 nummer 085.
Vragen ingevolge artikel 44 van P.C.A. de
Milliano-van den Hemel (CDA) over
Commotie opvanglocatie vluchtelingen
Breskens

Antwoorden van gedeputeerde staten:

V1.2

statenstukken

(ingekomen 26 mei 2016)
1.

Kan het college van GS aangeven wie
de voorgestelde locatie bij de Nolletjesdijk heeft aangedragen?

1.

De keuze van een mogelijke locatie voor
de vestiging van opvang voor vluchtelingen
is een gemeentelijke verantwoordelijkheid.
De gemeente Sluis heeft daartoe locaties
bij het COA aangedragen die door het
COA als niet haalbaar zijn bevonden. De
provincie ondersteunt het COA en gemeenten bij de verkenning van mogelijke
locaties. Bij de eerste oriëntatie voor mogelijke locaties zijn in oktober 2015 de gronden die in het bezit zijn van de provincie
door de provincie aan het COA bekend gemaakt. Op 9 maart 2016 is door het COA
aan de gemeente Sluis de locatie Nolletjesdijk als mogelijke zoeklocatie aangedragen. Op 9 mei 2016 heeft het COA een
officieel verzoek gedaan aan de gemeente
Sluis om de locatie Nolletjesdijk aan te
wijzen als opvanglocatie.

2.

Is het juist dat het College van GS de
brief dd 17 mei gericht aan Provinciale
Staten niet in afschrift heeft gestuurd
aan gemeente bestuur van Sluis?

2.

Ja, de tekst van de brief is niet met de gemeente gedeeld, maar wel is de strekking
van de brief, namelijk het actief informeren
van uw staten over de voorgenomen
grondtransactie, met de gemeente Sluis afgestemd.

3.

Is het college van GS het met de CDA 3.
fractie eens dat –zeker gezien de gevoeligheid omtrent locaties voor asielopvang – de nodige zorgvuldigheid betracht dient te worden en goede afstemming noodzakelijk is?

Ja dat zijn we met u eens.

4.

Kan het college van GS aangeven wat 4.
de status is van de kaart met mogelijke
locaties voor asielopvang die beschikbaar is gesteld aan het COA?

Zoals in het antwoord op vraag 1 is een
overzicht van de provinciale gronden aan
het COA beschikbaar gesteld. Het COA
heeft die informatie met locaties die aan de
bekende criteria voldoen (o.a. omvang en
bereikbaarheid) gedeeld met de gemeente
Sluis.

5.

Is het college van GS bereid om op
korte termijn opnieuw in overleg te treden met het college van B&W van de
gemeente Sluis om te zorgen dat er in
goed vertrouwen een oplossing wordt
gezocht voor het asielvraagstuk.

5.

6.

Kan de CvdK aangeven of de criteria
6.
die het COA heeft opgesteld passen in
de Zeeuwse situatie met veel kleine
dorpen en minder stedelijk gebied?

Inmiddels heeft er constructief overleg met
het college van de gemeente Sluis plaatsgevonden.

Het kabinet heeft recent nogmaals de criteria bevestigd zoals die ook in het bestuursakkoord van november 2015 tussen de
VNG en het Rijk zijn afgesproken (brief van
staatssecretaris Dijkhoff aan de Tweede
Kamer van 13 mei). De CvdK heeft in zijn
brief van 24 maart aan de colleges van
BenW de criteria nader geduid. Uitgangspunt daarbij is dat Zeeland komt met een
Zeeuws aanbod, dat past bij de Zeeuwse
schaal en mogelijkheden.
Met de genoemde criteria is het mogelijk
om ook in kleinere kernen een bijdrage te
leveren.

7.

Is de CvdK bereid om bovenstaande
7.
schriftelijke vragen mondeling te beantwoorden tijdens de Statenvergadering van 3 juni en een toelichting te geven op het verloop van het proces.

Zoals gebruikelijk worden art. 44 vragen in
eerste instantie schriftelijk beantwoord.
Vanuit GS is de desbetreffende portefeuillehouder bereid indien nodig mondeling toelichting te geven en de CdK vanuit
zijn verantwoordelijkheid als rijksorgaan.

MIDDELBURG, 2 juni 2016
Namens de fractie van CDA,

Gedeputeerde Staten,

P.C.A de Milliano- van den Hemel
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