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Aanpak rea lisatie (nood)opvang asielzoekers 

Aanleiding 
De druk op het asielzoekerscentrum Ter Apel loopt op door onder andere de toestroom van Oekraïners 

en het al langere tijd gebrek aan reguliere opvangplekken. Op basis van de verwachte instroom en 
uitstroom is er per 1 april een tekort te verwachten van in totaal 1.500 opvangplekken. Dit loopt richting 

juli van dit jaar verder op naar 3.400. 

Verzoek Cent raal Orgaan opvang asielzoekers (COA) 
Het COA doet een dringend beroep om op korte termijn opvangplekken (voor vluchtelingen uit andere 

landen dan Oekraïne) te creëren. Veiligheidsregio Utrecht (VRU), Provincie Utrecht en gemeenten 
onderschrijven de urgentie en nemen gezamenlijk de verantwoordelijkheid om invulling te geven aan de 

acute nood voor t ijdelijke huisvesting van asielzoekers. 

Aanbod regio Utrecht 

Vanuit de regio Utrecht is het aanbod om binnen enkele dagen 200 extra noodopvangplekken voor 

asielzoekers te realiseren door middel van een tijdeli jke evenemententent/-hal op Kamp van Zeist, op de 

grens van Zeist en SOesterberg. Dele locatie Is zowel politiek als in de omgeving reeds in beeld. Een aanral 
voorzieningen zijn al aanwezig of moeten voor de structurele situatie worden gerealiseerd. Gezien het 

komende zomerseizoen kan deze noodopvang langer in stand blijven dan vier weken. Verplaatsing is dus niet 
nodig. De gemeenten leveren de locatie. De realisatie en exploitatie valt onder de verantwoordelijkheid van 

het COA. Het COA kan een beroep doen op de VRU voor het leveren van praktische ondersteuning. 

Result aatverplichting (semi-)permanente huisvest i11g 
Bovenstaande betreft een kortdurende opvangfaciliteit welke zo spoedig mogelijk moet worden 

vervangen door (semi-)perrnanente huisvesting. Dit is noodukelijk om doorstroom naar duurzame 
locaties te kunnen bevorderen. Ten behoeve hiervan wordt aan het COAom een resultaatverplichting 

gevraagd voor het versneld en waar mogelijk binnen vier weken realiseren van de volgende locaties: 

1. 400 plekken in Kamp van Zeist, op de grens van Zeist en Soesterberg; 
2. 200-300 plekken in Amersfoort, naast het huidige asielioekerscentrum; 

3. 100 plekken In Houten, In het voormalig Wegener-pand aan de Essenkade. 

Ook voor de·ze locaties geldt dat het COA verantwoordelijk is voor de realisatie en exploitatie. Betrokken 

gemeenten hebben een inspanning~verplichting om voortvarend te organiseren waar zij beïnvloedingsruimte 
hebben, zoals het afronden van het vergunningstraject. 
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