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Onderwerp : 
Beantwoording schriftelijke vragen opvanglocaties asielzoekers en 
statushouders 

 
 
Geachte mevrouw Grooteman, 
 
U heeft het college namens de fractie CDA schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van 
een dringende oproep van het kabinet aan provincies en gemeenten voor opvanglocaties in 
verband met de opvang van asielzoekers en statushouders. In deze brief gaat het college in 
op uw vragen. 
 
1. Is er door het ministerie van Justitie & Veiligheid of het COA contact opgenomen 

met de gemeente?  

Er is geen direct contact geweest. Het contact loopt via de veiligheidsregio Noord-Holland 

Noord. 

 

2. Is er door het ministerie van JenV of het COA gevraagd om te helpen bij het regelen 

van tijdelijke opvangplekken voor de vluchtelingen die nu niet gehuisvest kunnen 

worden in Ter Apel? Zo nee, gaat de gemeente zelf contact opnemen?  

Op alle gemeenten in Nederland wordt een beroep gedaan. Dus ook op de gemeente 

Bergen. 

 

3. Is de gemeente bereid om tijdelijke opvangplekken voor vluchtelingen te regelen om 

daarmee de taak van gemeente Ter Apel ter verlichten? Zo nee, waarom niet? 

De gemeente beschikt op dit moment niet over een locatie voor deze opvang. Locaties die 

mogelijk geschikt zijn, of geschikt te maken zijn, kunnen vanuit het provinciaal beleid 

(bijzonder provinciaal landschap) niet worden gebruikt. Er loopt een gesprek met de 

provincie om te bezien of hier een aanpassing van het beleid mogelijk is.  
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Tot slot 
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met Maikel Wonder, Beleidsmedewerker 
Wonen van het team Beleid en Vastgoed via telefoonnummer 072 888 00 00. Wilt u bij 
correspondentie het kenmerk 21uit04019 vermelden? 
 

Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Bergen, 

 
mr. M.N. (Martijn) 
Schroor  

L.Hj. (Lars) Voskuil 

secretaris burgemeester 
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