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Onderwerp 

Wel of geen opvang van vluchtelingen in Steenbergen 

 

 

Steenbergen; 3 november 2015 

 

Aan de raad, 

 

1. Inleiding 

In Nederland is in september van dit jaar een recordaantal van 8.400 asielzoekers en achterop komende 

familieleden geregistreerd. Het mag duidelijk zijn dat we in ons land (maar ook in de ons omringende 

landen) momenteel te maken hebben met een uitzonderlijke situatie. Het Centraal Orgaan opvang 

asielzoekers (COA) is in Nederland verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van asielzoekers. 

Het aantal asielzoekers wisselt en het aantal opvanglocaties bij het COA beweegt mee met deze 

wisselende aantallen. Zo zagen we in de jaren ’90 een explosieve groei van het aantal asielzoekers 
gevolgd door een minstens zo snelle krimp vanaf begin deze eeuw. Dit betekende groei gevolgd door 

krimp van het aantal opvanglocaties. Op dit moment hebben we weer te maken met een stijging van de 

bezetting op de opvanglocaties.(zie diagram hieronder).  
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Het COA is daarom weer op zoek naar nieuwe opvanglocaties. Er zijn verschillende redenen voor de 

stijging van de bezetting. Er is sprake van een verhoogde instroom, onder andere uit Syrië. Het is de 

verwachting dat deze toestroom voorlopig niet afneemt. Dit wordt door de vreemdelingenketen en het 

ministerie gedeeld. Ook zien we een toename van het aantal vergunninghouders in de opvang, doordat 

relatief veel vergunningen verstrekt worden en de uitstroom van vergunninghouders nog niet op het 

niveau van de instroom zit. Het aantal vergunninghouders voor wie door het COA een woning gezocht 

wordt was op 19 oktober jongstleden 14.590. (gezinnen inbegrepen 14.590 ≠ aantal woningen). 
 

Het COA heeft nu èn voor volgend jaar (2016) veel extra plaatsen nodig voor de opvang en begeleiding 

van vluchtelingen die in Nederland asiel aanvragen. Daarom is een oproep gedaan aan gemeenten om te 

helpen.   

 

Om het uw raad mogelijk te maken een standpunt te kunnen bepalen is deze nota geschreven die als 

leidraad kan dienen voor de oordeelsvormende vergadering van maandag 9 november 2015. 

 

2. Achtergrond 

Het COA is zoals eerder aangegeven verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van asielzoekers. 

De instroom van asielzoekers in Nederland is al geruime tijd ongekend hoog. Om die reden heeft het 

COA veel verschillende verzoeken gedaan ten behoeve van de uitbreiding van het aantal opvanglocaties 

bij gemeenten. Hierbij is een nieuwe vorm van opvang ontstaan: crisisnoodopvang voor in beginsel 72 

uur, primair onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. Deze nieuwe vorm van opvang heeft enorm 

geholpen om de asielzoekers die zich in Nederland melden onderdak te bieden, maar vormt een zware 

belasting voor gemeenten en voor asielzoekers die hierdoor met veel verhuisbewegingen worden 

geconfronteerd. Het streven is om een accentverschuiving te laten plaatsvinden van crisisnoodopvang 

naar noodopvang. Het gaat hierbij om tijdelijke opvang van minimaal 3 maanden, onder 

verantwoordelijkheid van het COA. Zo’n accentverschuiving is echter alleen mogelijk als de 
noodopvangmogelijkheden veel sterker groeien dan nu het geval is. Het COA zoekt primair voor het 

realiseren van noodopvang naar hallen en locaties voor paviljoens voor de duur van minimaal 3 maanden 

met een opvangcapaciteit voor tussen de 100 en 500 bewoners. Het COA heeft mede daarom elke 

afzonderlijke Veiligheidsregio verzocht om op korte termijn – tussen begin november en eind van het jaar – 
minimaal 500 noodopvangplaatsen te organiseren. De behoefte aan deze extra plaatsen is berekend op 

basis van de huidige aantallen instroom en uitstroom. 

 

 Het COA zoekt ook naar middelen om de doorstroming van vergunninghouders die nu nog plaatsen  

innemen in de reguliere opvang door te laten stromen naar gemeentelijke opvang. Verder heeft het COA 

omdat de nood zo hoog is,  de minimale termijnen en opvangcapaciteit van een  asielzoekerscentrum 

(azc) aangepast. De normen, genoemd in de eerste discussienota welke als leidraad heeft gediend voor 

de beeldvormende vergadering, zijn inmiddels dus gedeeltelijk achterhaald. 

 

Welke  verschillende soorten opvangcapaciteit zijn er? 

a. Reguliere opvang. Een asielzoekerscentrum (AZC) dat door het COA wordt geëxploiteerd voor 

een termijn vanaf twee jaar met een opvangcapaciteit van minimaal 300 personen. Bij deze 

termijn kan het COA investeren en is er een financieel verantwoorde exploitatie. 

b. Noodopvang. Hallen en locaties voor paviljoens voor de duur van minimaal 3  maanden met een 

opvangcapaciteit voor tussen de 100 en 500 bewoners 

c. Crisisnoodopvang. Dit zijn locaties zoals sporthallen, die normaal bij incidenten, rampen of crisis 

worden gebruikt door bevolkingszorg. Crisisopvang is bedoeld voor in beginsel 72 uur, waarna de 

vluchtelingen kunnen doorstromen naar andere opvangmogelijkheden. Gemeenten zijn 

verantwoordelijk voor crisisopvang 

d. Huisvesten  vergunninghouders (statushouders). Op dit moment bevinden zich ruim 14.590 

vergunninghouders in de reguliere opvang. Na een tijdelijk verblijf in de reguliere opvang verhuist 

men naar de huisvesting in de gemeenten. 
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Reguliere opvang 

Zoals aangegeven heeft het COA de normen voor het realiseren van een asielzoekerscentrum drastisch 

bijgesteld. De eerdere normen van minimaal 600 personen en een minimale termijn van 5 jaar zijn 

inmiddels bijgesteld tot 300 personen op één locatie en een termijn van tenminste 2 jaar. Minder 

ruimtebehoefte dus waarschijnlijk ook meerdere locaties waar een dergelijk centrum op geprojecteerd zou 

kunnen worden. 

 

Noodopvang en crisisnoodopvang 

Door het ministerie van veiligheid en justitie is via de veiligheidsregio’s het verzoek gedaan om 
noodopvang (3 tot 6 maanden) en crisisopvang (maximaal 72 uur) van vluchtelingen. Hierbij wordt met 

name gedacht aan locaties die binnen de gemeente beschikbaar zijn vanuit de Bevolkingszorg voor de 

opvang tijdens grote brand of andere calamiteiten.  

 

Daarnaast is aan de commissaris van de Koning gevraagd of hij een bemiddelende en stimulerende rol 

wil vervullen bij het vinden van locaties voor noodopvang. Als gevolg daarvan is in onze provincie een 

POV (platform opvang vluchtelingen) ingesteld met als deelnemers Provincie Noord Brabant, COA en  

drie coördinerende functionarissen vanuit de gemeenten. De bestuurlijke coördinatie vindt plaats door de 

CdK (noodopvang) en gedeputeerde Van Merriënboer (statushouders). De CdK zorgt voor bestuurlijke 

afstemming met de voorzitters van de Veiligheidsregio’s. De doelstelling is om als één Brabantse 

overheid te streven naar voldoende opvangplekken voor asielzoekers en statushouders.  De 

veiligheidsregio heeft de gemeentes gevraagd om als gemeente een standpunt in te nemen over het 

beschikbaar stellen van (crisis)noodopvang,  Noodopvangplaatsen moeten de periode overbruggen tot er 

voldoende reguliere opvangcapaciteit beschikbaar komt, door onder andere de beschikbaarheid van 

grote provinciale locaties in de loop van het komende jaar. De logistiek ten aanzien van de bewoners en 

het beheer van noodopvanglocaties voor langere tijd worden verzorgd door het COA. In de noodopvang 

worden voornamelijk asielzoekers ondergebracht die in afwachting zijn van het eerste gehoor door de 

IND maar niet uitgesloten is dat het COA ook mensen in de noodopvang moet plaatsen die al door de aa-

fase heen zijn. 

 

Opgemerkt wordt dat het verzoek van de minister aan de CdK’s, waarin verzocht is om per provincie 
2.500 opvangplaatsen te realiseren aanvullend is o het verzoek van het COA aan de gemeenten binnen 

de 25 veiligheidsregio’s van 500 opvangplaatsen noodopvang per regio voor de (zeer) korte termijn. De 
vraag aan de provincies heeft vooral betrekking op de realisatie van opvangplaatsen in 2016. 

 

Hoewel de beslissingsbevoegdheid over crisisnoodopvang bij de burgemeester ligt, wordt voordat hier 

een standpunt over wordt ingenomen de uitkomsten van de oordeelsvormende en besluitvormende 

vergadering over vluchtelingenopvang afgewacht.  Om die reden is de crisisnoodopvang als één van de 

keuzevarianten opgenomen.  

 

Wanneer er wordt besloten tot een noodopvanglocatie, dan is het de bedoeling dat deze vorm van 

opvang turn-key wordt aangeleverd. Dit betekent voor de gemeente: 

- dat de locatie bestuurlijk gezien klaar is voor gebruik. 

- dat de locatie ook zakelijk klaar is voor gebruik. 

- dat de locatie ruimtelijk / technisch klaar is voor gebruik.  

- de verantwoordelijkheid voor te verkrijgen gebruiksvergunning, brandveiligheid en voor ‘juridisch’ 
verantwoord en toegepast gebruik. 

- dat voor de inrichting van de noodopvanglocatie is gezorgd 
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De exploitatie wordt geregeld door de gemeente; dit betekent  

- dat de gemeente de huur betaalt van locatie of gehuurde tijdelijke woonunits (COA betaalt gemeente 

per opgevangen asielzoeker). De vergoeding van 40 euro per dag per persoon voor de 

crisisnoodopvang (is 72 uurs opvang) is ontoereikend. De gemeenten leggen in financiële zin 

behoorlijk toe op de vergoeding. Een bedrag van tussen de 75 en 110 euro per dag per persoon 

komt, volgens gemeenten met noodopvang ervaringen,  meer overeen met de werkelijkheid. Het COA 

moet nog in overleg met het Rijk. 

- dat de gemeente verantwoordelijk is voor de BHV-organisatie, in overleg met het COA. 

- dat de  gemeente verantwoordelijk is voor het eigenaaronderhoud. 
 

Mede door de hoge instroom is de verblijfsduur in de noodopvang sterk opgelopen tot gemiddeld 

meerdere maanden. Dit brengt met zich mee dat in de noodopvang een vorm van onderwijs noodzakelijk 

is geworden. De gemeente is ook hiervoor verantwoordelijk 

 

Huisvesten vergunninghouders (statushouders) 

Naast de (crisis)noodopvang is een tweede Brabants spoor  het versneld huisvesten van 

vergunninghouders waardoor plaatsen vrijkomen in AZC’s (14.000 in Nederland). Veel Brabantse 
bestuurders hebben een pleidooi gehouden om daarop extra inzet te plegen. Concrete stappen daarin 

moetenen nog in het POV besproken worden. De noodopvang heeft echter in Brabant een eerste prioriteit 

op dit moment. 

In dit kader is door het Rijk het pand aan de Dinteloordseweg 28 te Steenbergen, aangeboden aan het 

college ter huisvesting van statushouders. Dit is in overweging genomen maar inmiddels geen reële optie 

meer omdat recent bekend werd dat het pand door het Rijk is verkocht aan een derde partij. 

 

Dat neemt niet weg dat een verhoogde taakstelling, ter bevordering van de doorstroming vanuit de AZC’s, 
toch als keuzeoptie opgenomen in het stroomschema.  

 

Op 25 september is de landelijke taakstelling voor de eerste helft van 2016 gepubliceerd in de 

Staatscourant. Deze is vastgesteld op 20.000 (dat is een verhoging van 5.100 ten opzichte van 2015). 

Voor de gemeente Steenbergen betekent dit op jaarbasis een verhoging van 41 naar 58 

vergunninghouders. Weliswaar is , zoals hiervoor aangegeven de norm van 41 voor dit jaar gehaald maar 

het is zo goed als zeker dat  het realiseren van 58 een uitdaging gaat worden. Gesteld kan worden dat 

een verhoogde taakstelling geen reële keuzeoptie is. Dit neemt niet weg dat dit  vraagstuk in de komende 

tijd van toenemend belang zijn, zeker wat betreft de domeinen, sociale zaken,  volkshuisvesting en 

onderwijs en de financiële consequenties daarvan.  

 

3. Overwegingen 

Noodzakelijke input om tot besluitvorming te komen 

De gemeente Steenbergen heeft nog geen officieel verzoek van het COA ontvangen voor het realiseren 

van een AZC of anderszins voor een opvanglocatie. Maar voor het geval er wel een dergelijk verzoek 

binnenkomt, is het wenselijk dat uw raad alvast een standpunt inneemt over dit onderwerp. Begrepen is 

dat uw raad de dringende behoefte heeft om de meningen van de inwoners van de gemeente 

Steenbergen te horen alvorens een standpunt in te nemen. Daarvoor kunnen de volgende drie peilers 

dienen. 

 

a. Binnengekomen reacties 

Maatschappelijke organisatie zijn per e-mail uitgenodigd de beeldvormende vergadering bij te wonen en 

hun kijk op het onderwerp te delen.  Maatschappelijke organisatie die niet in de gelegenheid waren de 

beeldvormende vergadering bij te wonen is gevraagd de gemeenteraad schriftelijk te informeren over hun  

standpunt met betrekking tot de volgende drie vragen: 

- Is Steenbergen een gemeente die vluchtelingen opvangt?  



 

 5 

- Welke vragen leven er over de genoemde locatie?  

- Aan welke randvoorwaarden dient dit te voldoen? 

De schriftelijk reacties konden worden gestuurd naar de griffier. Tot op heden werden geen reacties van 

maatschappelijke organisaties ontvangen. Mochten er tussen het moment van schrijven van deze nota en 

9 november nog reacties binnenkomen vanuit het maatschappelijk middenveld, dan zullen deze worden 

geplaatst op de lijst van ingekomen stukken voor die vergadering. Overigens werden wel 35 reacties van 

individuele burgers per mail ontvangen. Een 11-tal van die reacties was afkomstig van inwoners van onze 

gemeente. Negen van hen vinden de komst van een asielzoekerscentrum of anderszins het realiseren 

van opvanglocaties voor asielzoekers bespreekbaar. Twee inwoners gaven aan daar niets voor te voelen.  

Een aantal van de ontvangen mails betrof de organisatie of gang van zaken tijdens de beeldvormende 

raadsvergadering van 21 oktober jl.  De meningen van burgers uit andere gemeenten over het bieden van 

opvanglocaties in Steenbergen waren ongeveer gelijkwaardig verdeeld. 

 

b. Enquête 

Voorts heeft onderzoeks- en adviesbureau Necker van Naem namens de gemeente Steenbergen een 

onderzoek uitgevoerd naar het draagvlak voor de opvang van vluchtelingen. Het onderzoek brengt onder 

inwoners van de gemeente Steenbergen het draagvlak in kaart voor het wel of niet opvangen van 

vluchtelingen. Het onderzoek geeft niet alleen zicht op het aantal voor- en tegenstanders, maar ook op de 

redenen waarom inwoners voor of tegen zijn. Met behulp van een digitale vragenlijst zijn de inwoners 

naar hun mening gevraagd. Om iedereen (ook de mensen die niet online zijn) de mogelijkheid te geven 

mee te doen aan het onderzoek, zijn ook straatenquêtes uitgevoerd. Deze straatenquêtes  hebben 

plaatsgevonden op 17 en 21 oktober in het centrum van Steenbergen en op 22 oktober 2015 in 

Dinteloord. Inwoners konden tot en met 26 oktober 2015 de enquête invullen. De onderzoeksresultaten 

zijn op 30 oktober 2015 bekend geworden. 

De 1.434 respondenten uit onze gemeente zijn verdeeld over de vraag of er vluchtelingen in hun 

gemeente opgevangen mogen worden. In de twee kernen waarover dit onderzoek rapporteert – en ook in 

de gemeente als geheel – is de verdeling tussen “wel” en “niet” onder respondenten om en nabij de fifty-

fifty. 

 

c. Beeldvormende vergadering 

Op 21 oktober is een beeldvormende vergadering in ‘t Cromwiel georganiseerd om de meningen van de 

inwoners van de gemeente Steenbergen te horen over dit onderwerp. Centraal tijdens de avond stonden 

de eerder genoemde drie vragen. 

De belangstelling voor de avond was zeer groot. Er hebben uiteindelijk 19 mensen daadwerkelijk gebruik 

gemaakt van de mogelijkheid om het woord te voeren.  

De meerderheid van hen (14) gaf aan tegen de vestiging van een AZC te zijn, Twee sprekers gaven aan 

van mening te zijn dat Steenbergen (onder bepaalde condities) ruimte zou moeten bieden voor de opvang 

van vluchtelingen en 3 insprekers gaven een min of meer neutrale inbreng. 

Opgemerkt moet worden dat veel aandacht is gegaan naar de vraag of er een AZC in Steenbergen zou 

kunnen komen met ruimte voor 600 mensen en voor de duur van 5 jaar of meer. Andere vormen van 

opvang, korter durend en voor minder personen, dus tijdelijke noodopvang kwamen niet of nauwelijks aan 

bod tijdens deze beeldvormende vergadering. Over crisisnoodopvang voor een periode van maximaal 72 

uur werd zelfs in het geheel niet gesproken. 

 

Keuzemogelijkheden 

Onderstaande stroomschema en de input dienen als hulp voor uw raad om een standpunt hierin te 

bepalen en heeft tevens gediend voor het bepalen van de variant die de voorkeur heeft van ons college. 

Onderstaand schema geeft 7 keuzevarianten waar uw raad uiteindelijk een voorkeursvariant kiest. Indien 

een positieve grondhouding wordt ingenomen bij een mogelijke vestiging van een asielzoekerscentrum 

dan dienen hiertoe kaders gesteld te worden.  
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Keuzevarianten 

Naar aanleiding van bovenstaand schema zijn de volgende 7 keuzevarianten beschreven. Bij de 

varianten 5, 6 en 7 gelden meerdere keuzemogelijkheden aangaande de aantallen locaties, de keuzes 

voor de duur en de keuzes voor de samenstelling van de groep op te vangen vluchtelingen (zoals uit 

bovenstaand stroomschema moge blijken). 

 

Variant 1. 

 Geen AZC in Steenbergen, geen crisisopvang, geen noodopvang, geen extra inspanningen huisvesting 

statushouders. 

 

Variant 2. 

 Medewerking aan crisisnoodopvang (maximaal 72 uur) op reguliere locaties opvang bevolkingszorg. 

 

Variant 3. 

 Medewerking aan noodopvang (minimaal 3 maanden) op nader te onderzoeken locaties. De gemeente  

zorgt voor locatie, huisvesting en onderwijs. COA vult in en exploiteert. 

 

Variant 4. 

 Bevordering van doorstroming statushouders vanuit AZC’s door realisatie extra woningen, 

noodwoningen of toewijzing andere geschikte locaties. Nader onderzoek naar locaties en overleg met 

corporaties noodzakelijk. 

 

Variant 5. 

 Wel een  AZC in Steenbergen, in kleinere hoeveelheden dan 300. Aanvullend locatieonderzoek 

noodzakelijk. 
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Variant 6. 

 Wel een  AZC in Steenbergen voor 300 personen. Aanvullend locatieonderzoek noodzakelijk. 

 

Variant 7. 

 Wel een  AZC in Steenbergen voor 600 personen. Aanvullend locatieonderzoek noodzakelijk. 

 

Opgemerkt wordt dat wij van mening zijn dat bij een keuzevariant met AZC een  combinatie met 

crisisnoodopvang in een zelfde of elkaar overlappende periode, een wel erg zware belasting voor 

betrokken organisaties zoals vluchtelingenhulp zou betekenen en derhalve zo mogelijk vermeden zou 

moeten worden. Overigens zonder daarmee crisisnoodhulp op geen enkele wijze te willen blokkeren. 

 

Kaders 

Indien de gemeenteraad kiest voor variant 3, 5, 6 of 7 dan dienen hiertoe een aantal kaders te worden 

vastgesteld. 

 

1. Aantal vluchtelingen  

Bij een eventuele keuze van variant 5 een duidelijke bovengrens van aantallen vluchtelingen aangeven  

 

2. Eén of meerdere locaties 

 

3. Periode  

De grote toestroom van vluchtelingen maakt duidelijk dat er aantoonbare behoefte is aan een meer 

bestendige locatie. Met het COA afspreken dat een vluchtelingenopvang 2 tot 5 jaar op de beoogde 

locatie kan blijven.  

 

4. Samenstelling 

Aan het COA doorgegeven dat er een voorkeur is om gezinnen met kinderen op deze locatie(s) te 

herbergen.  

 

5. Werkgelegenheid  

Met het COA afspreken dat bij de vestiging van een vluchtelingenopvang dat de nieuwe medewerkers 

worden aangetrokken via ons Werkplein Brabantse Wal. Binnen de kaders van de regelgeving omtrent 

het werken van vluchtelingen in een opvanglocatie zal gekeken worden of en hoe gebruik kan worden 

gemaakt van de kennis, kunde, talenten en competenties van deze mensen.  

 

6. Onderwijs  

Met zowel het primair onderwijs als met het voortgezet onderwijs wordt door het COA een overeenkomst 

gesloten. De kinderen komen niet in het reguliere basisonderwijs. Voor het primair onderwijs wordt 

uitgegaan van oprichting van een nevenlocatie. Dit onderwijs wordt gehuisvest op de opvanglocatie of in 

een vrij gebouw zeer nabij. Voor het voorgezet onderwijs wordt uitgegaan van de inzet van Internationale 

Schakelklassen (ISK).  

 

7. Zorg  

Het COA is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van de gezondheidszorg aan vluchtelingen die 

in een opvang verblijven. Dit is vastgelegd in de Regeling Zorg Asielzoekers (RZA). De uitvoering van de 

RZA ligt bij zorgverzekeraar Menzis. Sinds 1 januari 2015 dragen gemeenten de verantwoordelijkheid 

voor de jeugdzorg. Voor vluchtelingen geldt dat het COA de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg 

draagt.  
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8. Financiën  

In de bestuursovereenkomst vastleggen dat de vestiging van een asielzoekerscentrum en de 

asielprocedure niet mag leiden tot extra kosten voor de gemeente Steenbergen. 

 

9.  Regionale bijstand 

Op onze samenwerkingspartners in de Brabantse Wal en in de Regio West-Brabant wordt in 

voorkomende gevallen een beroep gedaan om hulp en bijstand, in bijzonder wat betreft personele 

ondersteuning. 

 

4. Communicatie/Aanpak 

Elk bezoek van het COA aan een gemeente waar nog geen opvanglocatie is gerealiseerd, kan reden tot 

speculaties geven. Het is belangrijk om van meet af aan duidelijkheid te verschaffen aan burgers. Kunnen 

ze alleen reageren, mogen ze mee praten en denken, of zelfs mee beslissen?  Uiteraard is de gemeente 

verantwoordelijk voor het informeren van haar inwoners. De vestiging van een opvanglocatie is een 

complex proces waarbij veel partijen met soms uiteenlopende belangen betrokken zijn. Het neerzetten 

van een communicatiestrategie en het uitstippelen van een voorlichtingstraject is maatwerk, en zal in de 

verschillende stadia van het traject mogelijk bijgesteld moeten worden, afhankelijk van de ontwikkelingen. 

Het is verstandig in een vroeg stadium duidelijke afspraken te maken over de timing en de in te zetten 

voorlichtingsinstrumenten. 

 

Procesgang 

Nadat uw raad een principekeuze heeft gemaakt in de voorgestelde varianten met de daarbij behorende 

kaders is het van belang te bepalen of onze gemeente hierin een actieve, dan wel een passieve houding 

inneemt richting het COA. Zoals bekend is in eerste instantie de locatie Buiten de Veste genoemd als 

enige geschikte locatie voor een AZC met 600 personen. De normen van het COA zijn inmiddels 

bijgesteld en meerdere opvangvarianten zijn tot stand gekomen. Afhankelijk van de door uw raad aan te 

geven voorkeursvariant zijn er wellicht meer locaties die hiervoor in aanmerking zouden kunnen komen. 

Vervolgonderzoek is hierbij dan dus noodzakelijk. 

De volgende procesgang dient hierbij aangehouden te worden: 

- principekeuze gemeenteraad voor één of meerdere varianten. 

** bij passief beleid:  

 geen actie. 

  ** bij actief beleid: 

- Contact leggen met wel Provinciaal opvang platvorm (POV) (variant 2 en 3) of COA (bij variant 4, 

5,  6 en 7)  

- Onderzoek locatie(s) qua oppervlakte en beschikbaarheid 

- Toetsing locatie(s) aan de volgende criteria: 

Afstand tot voorzieningen/bereikbaarheid 

Investeringskosten (betaalbaarheid) 

Privaatrechtelijke belemmeringen 

Parkeren 

De mogelijkheid om kantoren en andere faciliteiten dichtbij de locatie te plaatsen 

De invloed op de omgeving (waaronder draagvlak onder de bevolking) 

De realisatietermijn 

De planologische belemmeringen/kansen 

- Voorstel aan de raad keuze locatie. 

De termijn die nodig is om bovengenoemde toetsing te doen wordt ingeschat op ongeveer 3 

maanden. De totale termijn die nodig is om een omgevingsvergunning af te geven (dus na 

locatiekeuze raad) wordt ingeschat op minimaal 6 maanden. 

 

5. Voorstel 

Ons college heeft uitdrukkelijk stilgestaan bij de vraag welke van de genoemde varianten onze voorkeur 

zou hebben. Daarbij zijn wij niet voorbijgegaan aan de uitspraak van de commissaris van de Koning in 
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Noord-Brabant recent in een vergadering van Provinciale Staten, waarin hij zei dat de in onze provincie 

wenselijke accenten, zoals oog voor kleinschaligheid en draagvlak onder de bevolking, de nodige 

aandacht krijgen.  

 

Vanuit humanitaire overwegingen en onze verantwoordelijkheid ook voor deze nationale problematiek 

niet uit de weg gaande, opteren wij voor variant 5 die in minimale zin recht doet aan die 

verantwoordelijkheid. Binnen die variant kiezen wij voor een AZC voor 200 tot 300 personen, voornamelijk 

bestaande uit gezinnen, voor de duur van 2 jaar en op meerdere locaties. Hiermee zou een opvang 

gerealiseerd worden die overeenkomt met om en nabij de 1% van de bevolkingspopulatie van de 

gemeente Steenbergen.  

  

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Steenbergen, 

de loco-secretaris de burgemeester 

 

 

 

 

R.A.J.M. Bogers J.A.M. Vos 


