Griffier van de Staten

Provincie

Geleidebrief
Naam voorstel

16007856

Brief GS van 17 mei 2016 over beschikbaar stellen
gronden bij Breskens voor realisatie opvang
asielzoekers
Provinciale Staten

3 juni 2016

Te verzenden aan

Provinciale Staten via iBabs

Verzenddatum

25 mei 2016 in IBABS

Statengriffier

Peter Joosse

0118 - 631808

Inhoudelijk ambtenaar

Marjan Kral

0118 – 631540

Verantwoordelijk bestuurder

J.M.M. Polman

p.joosse@zeeland.nl

Statenadviseur
mam.kral@zeeland.nl

Inhoudelijk
Aanleiding

Opgave realisatie 2500 reguliere opvangplaatsen vluchtelingen;
beschikbaar stellen provinciale grond locatie gemeente Sluis.

Bevoegdheid

GS

Afdoeningsvoorstel

Ter kennisneming

Toelichting
Kosten en dekking
Overige informatie

16007856

Provin^'Zeeland
Zeeland
Provincie

Gedeputeerde Staten
Staten
Gedeputeerde

bericht op brief van:
uw kenmerk:

ons kenmerk:

16007465

afdeling:

Ontwikkeling

Provincidls StatefrvanJZëateflri»...ÿ.- YCC.
Provinciale
*Lci!Sl«MpKl
t.a.v.
de voorzitter
t.a.v. de
voorzittef
p/a de statengriffi
statengriffie
ArO. 3£
>VD.
AMBT.
! V-O. T£«MUN
Z3c>osÿc

j 'VA TVlM
i

bijlage(n):
bijfageCn):
behandeld door:

drs. M.A.M. Kral

doorkiesnummer:

0118-631540

onderwerp:

verzonden:

S

tKC.NR.

M=<.
I 'AAK NR

1t S3 MEI
2fl16
ME! 2318

<9
1! 6ooj
6oo O

J

i CLA90.
opvang
Beschikbaar stellen gronden bij Breskens voor realisatie
realisatie opvang asielzoekers
asielzoekers

2016
MEI 2016
1^99 MEI

Middelburg.
Middelburg.

2016
mei 2016
17 mei

Geachte voorzitter,
In oktober 2015 heeft de minister van Binnenland
Koninkrijksrelaties mede
en Koninkrijksrelaties
se Zaken en
Binnenlandse
mede namens
namens de
de staatsse
staatsse¬
bemidde
een
ls rijksorgaan
cretaris van Veiligheid en Justitie de commissarissen van de
Koning verzocht
de Koning
verzocht aals
rijksorgaan een bemidde¬
lende rol te vervullen tussen het
(COA) en
het C
Centraal
entraal Orgaan Opvang Asielzoekers
Asielzoekers (COA)
en de
de gemeenten
gemeenten in
de voor
in de
voor¬
opvangplaat
2.500 reguliere
zieningen voor opvang van vluchtelingen. Daarbij is elke provincie gevraagd
om 2.500
gevraagd om
reguliere opvangplaat¬
gemeen
en de
Rijk en
Het Rijk
opvanglocaties. Het
bestaande opvanglocaties.
langer bestaande
de gemeen¬
sen voor vluchtelingen te realiseren, bovenop de al langer
november 2015.
ten hebben afspraken vastgelegd in het Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom
27 november
van 27
Asielinstroom van
2015.
ten
bieden.
Uitgangspunt bij dit akkoord is gezamenlijk, schouder aan schouder, de
huidige opgaven
de huidige
opgaven het
het hoofd
hoofd te
te bieden.
COA
het COA
en het
Provincie en
In maart dit jaar is
de Provincie
burgemeesters, de
Zeeuwse burgemeesters,
tijdens een gezamenlijk overleg van de Zeeuwse
is tijdens
realisatie
de
met
jaar
dit
besloten om op korte
nog
een
waardoor
termijn
'Zeeuws
Aanbod"
te
ontwikkelen
"Zeeuws
waardoor nog dit jaar met de realisatie kan
korte termijn een
kan
deze geza
aan deze
worden gestart. Hierbij is aan alle Zeeuwse gemeenten gevraagd
leveren aan
te leveren
bijdrage te
een bijdrage
om een
gevraagd om
geza¬
randvoorwaarden
en randvoorwaarden
mogelijkheden en
de mogelijkheden
en de
deze voor 15 mei bekend te maken. Dit verzoek en
menlijke aanpak en deze
B&W verwoord.
is op 24 maart j.l. in een brief van
colleges van
de colleges
aan de
CdK aan
de CdK
van de
van B&W
verwoord.
geschiktheid
De gemeente Sluis heeft sinds het najaar
in beeld
najaar van 2015 mogelijke locaties
locaties in
gebracht en
beeld gebracht
en de
de geschiktheid
aan
terrein aan
het terrein
dat het
hiervan besproken met het COA. Recent heeft
besloten dat
Sluis besloten
gemeente Sluis
de gemeente
van de
college van
het college
heeft het
kan
asielzoekers
voor
de Nolletjesdijk bij Breskens de meest
opvang
termijn
korte
op
waar op korte termijn opvang voor asielzoekers kan
geschikte locatie is waar
meest geschikte
heeft
COA heeft
Het COA
worden gerealiseerd, die op voldoende bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak
draagvlak kan
kan rekenen.
rekenen. Het
periode
aangegeven dat het terrein geschikt is voor reg
locatie gedurende
reguliere
uliere opvang en verwacht
verwacht de
de locatie
gedurende een
een periode
van
communicatie over
De communicatie
over de
de besluitvorming
besluitvorming rond
rond
van 5 - 10 jaar te kunnen benutten. Hiervoor is ca 4 ha nodig. De
dit plan wordt verder door de gemeente
gemeente Sluis
Sluis gevoerd.
gevoerd.
van
aanleg van
Het
de aanleg
van de
kader van
het kader
in het
verworven in
Het betreffende terrein is eigendom van de Provincie Zeeland en is verworven
intentie is
het terrein is onderdeel van het project
project Waterdunen.
Waterdunen. De
De intentie
om de
is om
de
Waterdunen. Slechts een deel van het
bestuurlijk overleg
resterende 28 ha te verkopen aan een agrariër.
in een
agrariër. De gemeente
gemeente Sluis
Sluis heeft
heeft in
een bestuurlijk
overleg aan
aan de
de
Provincie verzocht om een deel van de provinciale grond op deze
beschikbaar te
locatie beschikbaar
deze locatie
stellen voor
te stellen
voor de
de reali
reali¬
satie van reguliere opvang van asielzoekers. Hierop is door ons in principe
gereageerd, mede
positief gereageerd,
principe positief
mede gezien
gezien
de provinciale betrokkenheid om te komen tot een spoedige realisatie van
van 2500
2500 opvangplekken
opvangplekken in
in Zeeland.
Zeeland.

IVliddelburg
Provinciehuis Middelburg
Bezoekadres: Abdij 6
Dczockadres:
4331 BK Middelburg

Postadres;
Postadres:
ÖOOI
Puslbus 6001
4330 LA Middelburg

www.zeeland.nl
0U8-631Ü11
T:
T: 0118-631011
F: 0118-626949

belangstel
de belangstel¬
aan de
terrein aan
het terrein
van het
merendeel van
Ons
voornemen is nu - op verzoek van de gemeente Sluis - het merendeel
Ons voornemen
willen we
4 ha
Deze 4
het COA.
voor het
we gaan
COA. Deze
ha willen
gaan
zijn voor
lende
agrariër te verkopen zonder de ca. 4 ha die benodigd zijn
lende agrariër
ht.
doorverkoc
worden
alsnog
deel
dit
kan
-10
Na
dit
deel
worden
jaar
alsnog
5
aan
van
na
het
kan
doorverkocht.
COA.
de
10
opvang
beëindiging
verhuren
de
g
beëindigin
verhuren
wij
maar
Staten
rde
Gedeputee
van Gedeputeerde
het college
college van
Staten maar wij
Deze
bevoegdheid van het
grondtransactie is weliswaar een bevoegdheid
Deze grondtransactie
informeren.
te informeren.
actief te
hierover actief
menen er goed aan te doen u hierover
oplos
een oplos¬
om een
schouder om
aan schouder
schouder aan
daadwerkelijk schouder
Door
Provincie en gemeente Sluis daadwerkelijk
Door deze transactie staan Provincie
Provincie
de
dat
gemeenten
Zeeuwse
overige
en
voor
zoeken
het
de
Zeeuwse
dat
asielvraagstuk.
Rijk
overige
gemeenten
sing
en
de
Provincie
te
toont
ont
Dit
to
he t asielvraag stuk.
sing te zoeken
zijn
actief zijn
al actief
die al
gemeenten die
die gemeenten
aan die
steun aan
geeft steun
in te zetten. Dit geeft
bereid is om zich
hiervoor in
daad hiervoor
én daad
zich met woord én
het
in
aandeel
hun
van
g
ontwikkelin
de
in
opvang
vluchtelingen
ontwikkeling
in
gemeenten
gemeenten
van
en
van
stimuleert
de
hun
aandeel
het
de
de
andere
in
andere
in
vluchtelingen
in de opvang
aanbod".
“Zeeuwse aanbod”.
"Zeeuwse
nd,
Hoogachtend,
Hoogachte

Zeeland,
rde staten
staten van Zeeland,
gedeputeerde
gedeputee
dezen,
namens dezen.
Koning
\«n de Koning,
de Commissaris
Commissaris van
voor deze,

eÿfiat,
üS : e^at,
de heer drs. JM
rde.
gedeputeerde.
gedeputee
])

16007465
Behoort bij brief d.d. 18 mei 2016 met ons l<enmerk:
kenmerk: 16007465
van de afdeling Ontwikkeling

secretaris.
de secretaris,

*

A.W. Smit.

2

