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Datum

Verzoek COA opvang asielzoekers

31 oktober 2022
Ons kenmerk

C2277638/5154842
Uw kenmerk

Geachte heer Van Veen,

AvdV/74663-2022
Contactpersoon

Op 20 oktober 2022 ontving de commissaris van de Koning als rijksorgaan
een brief van uw college over het COA verzoek voor de opvang van
asielzoekers in Bakel. Naar aanleiding van een inloopavond voor
omwonenden zijn er vragen geïnventariseerd voor de provincie. Onderstaand
is de vraag en het antwoord opgenomen.

R. Brekelmans
Telefoon

(06) 55 68 66 14
Email

rbrekelmans@brabant.nl
Bijlage(n)

Vraag 1.1
Kunnen we omdat we een maatschappelijk probleem oplossen eisen van de
provincie, meer huizen te mogen bouwen en laten we deze dan met name in
Bakel landen?
Antwoord: Nee, omdat de provincie niet werkt met een maximum aantal

woningen per gemeente. We rekenen met een geprognosticeerde groei van de
bevolking per gemeente, waaruit een te verwachte benodigde groei van de
woningvoorraad voor de komende jaren is op te maken. Dit is echter een
richtlijn, de specifieke invulling is mede afhankelijk van de realisatiecijfers in de
gemeente van de afgelopen jaren alsmede in de regiogemeenten. Als de
benodigde groei van de woningvoorraad versneld kan worden gerealiseerd
door tijdelijk meer te bouwen, dan is dat aan te moedigen. De benodigde
groei van de woningvoorraad wordt niet op kernniveau, maar op
gemeenteniveau bepaald. De afweging waar de woningen landen is een
gemeentelijke afweging.
Vraag 1.2
Kunnen we tegen buurgemeenten die geen eigen opvang hebben zeggen: we
lossen jullie opvangprobleem mede op dan verwachten wij dat jullie de
komende 10 jaar onze statushouders opvangen. Zodat deze woningen vrij
komen voor eigen inwoners?
Antwoord: Ja dat kan. Het mogelijke AZC zou sowieso veel "eigen"

vergunninghouders (toekomstige inwoners) gaan opvangen voor bijvoorbeeld

de regio De Peel. De gemeente kan in overleg met die regiogemeenten
afspreken dat een deel of de hele taakstelling wordt overgenomen door de
andere gemeenten. De opgave voor de regio is wel groter dan de mogelijke
opvang in Bakel dus ook andere locaties en gemeenten kunnen een
vergelijkbaar verzoek indienen. Als regio maak je gezamenlijk een plan hoe je
elkaar steunt en helpt bij deze opgave.
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Vraag 2
Gaan deze te bouwen (tijdelijke) woningen niet af van het quotum woningen
dat er in Bakel gebouwd mag worden.
Antwoord: We werken niet met een quotum, dit is dus niet aan de orde.

Daarnaast is een AZC een opvanglocatie en betreft dit geen woonfunctie. De
opvangplaatsen worden dus niet tot de woningvoorraad gerekend.
Vraag 3
Hoe snel kan de provincie de plannen in afstemming met de gemeente
realiseren?
Antwoord: De snelheid is afhankelijk van de voorgenomen exacte locatie en

van de te realiseren bebouwing. Als de bebouwing binnen het bestaande
bestemmings- en bouwvlak ‘maatschappelijk’ gerealiseerd wordt, kan het snel
gaan en is er geen strijd met de (Interim) Omgevingsverordening. Daarbuiten is
de bestemming ‘natuur’ en dat ligt lastiger in verband met de noodzakelijke
onderbouwingen en compensatieverplichtingen die aantasting van de natuur
met zich meebrengen.

Hoogachtend,
De commissaris van de Koning in Noord-Brabant,
namens deze,

H.C. Smit
Kabinetschef
In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.
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