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Inleiding
Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) en staatssecretaris Van der Burg 
(JenV) hebben recent een brief gestuurd naar de tweede kamer waarin staat:

“Het kabinet ziet zich daarom genoodzaakt om een andere oplossing in te zetten die het mogelijk 
maakt dat het Rijk, ook zonder medewerking van gemeenten, wel de COA-locaties kan openen die 
nodig zijn………Door gebruik te maken van de optie om als Rijk de omgevingsvergunning te verlenen 
creëert het Rijk de mogelijkheid om Rijksvastgoed in te zetten om opvang te realiseren. Ook 
wanneer lokaal bestuurlijk draagvlak ontbreekt.” 

In de gemeente Tubbergen is recent het gemeentebestuur opzij gezet en voorbijgelopen door het 
kabinet om van een hotel aan de Gravendijk in Albergen een asielzoekerscentrum te maken.

1. Is er Rijksvastgoed in de gemeente Medemblik?

antwoord Ja. 

2. Is er Provinciaal vastgoed in Gemeente Medemblik?

Antwoord Ja.

3. Is er Rijks- en Provinciaal vastgoed in buurgemeente aan de gemeentegrens van 
Medemblik?

Antwoord Ja.



4. Is het college B&W van Gemeente Medemblik benaderd door de Provincie of het Rijk 
over het huisvesting van asielzoekers en/of statushouders in Rijks-, Provinciaal- of 
Gemeentelijk vastgoed?

Antwoord Ja, wij zijn door de provincie benaderd voor provinciaal vastgoed (gronden).

4a. Zo ja, wanneer en met welke vraagstelling?

Antwoord Voor de zomer ontvingen wij een mail dat de provincie een nota voorbereidt inzake de 
inzet van provinciaal eigendom voor de huisvesting van statushouders en andere 
spoedzoekers. Deze nota is aan GS voorgelegd voor een principebesluit.
De provincie heeft daarbij besloten te onderzoeken of zij met haar onroerend goed een 
bijdrage kan leveren aan de tijdelijke huisvesting van statushouders en andere 
spoedzoekers. Dit is in de media ook bekend gemaakt.
De provincie wil op basis van een haalbaarheidsonderzoek alle (on)mogelijkheden in 
beeld brengen: financieel, juridisch, maatschappelijk, communicatief, planologisch, 
maar ook de gevolgen voor de gemeentelijke capaciteit en andere mogelijke aspecten. 
Pas als alle gevolgen goed in beeld zijn gebracht, wil de provincie gezamenlijk met een 
lokale woningcorporatie en de gemeente een definitief besluit nemen.
Uw raad is hierover via de actieve informatie in de raadscommissie van 23 mei op de 
hoogte gebracht. 

5. Op welke manier worden de omwonenden, winkeliers en dorpsraden betrokken als 
Rijks-, Provinciaal- of Gemeentelijk vastgoed wordt gebruikt voor huisvesten 
asielzoekers en/of statushouders in hun nabije omgeving?

Antwoord De lijst met mogelijke vastgoedlocaties/gemeenten die de provincie in onderzoek heeft 
is openbaar. Voor ons is een onderzoek naar die locaties nog geen reden geweest om 
naar buiten te treden. Er zijn immers nog geen bestuurlijke feiten te melden. 
De provincie had in haar principebesluit binnen de gemeente Medemblik drie mogelijke 
locaties in Zwaagdijk-West op het oog, waarvan er inmiddels twee zijn afgevallen. Zij 
richt zich voor een onderzoek naar haalbaarheid nu enkel nog op de locatie nabij 
Balkweiterhoek 76. De dorpsraad Zwaagdijk-West is hierover informeel geïnformeerd. 
Aangezien nog niet helder is wat de provincie daar wil, is afgesproken dat we elkaar 
informeren en op de hoogte houden en pas naar buiten treden als we ook echt iets 
kunnen melden.

6. Welke mogelijkheden zijn er voor de gemeenteraad om actie te ondernemen, en komt 
de gemeenteraad nog aan zet als er een soortgelijk besluit genomen wordt als in 
Gemeente Tubbergen?

Antwoord Volgens de media heeft de minister in het geval van Tubbergen gebruik gemaakt van 
zijn bevoegd om op grond van artikel 3.2 Besluit omgevingsrecht een vergunning te 
verlenen voor de huisvesting/opvang van asielzoekers of een andere categorie 



vreemdelingen. Daarmee wordt het college als bevoegd gezag ‘gepasseerd’. Op grond 
van de artikel 3.1. Besluit omgevingsrecht heeft de provincie dezelfde bevoegdheid. 
Tegen de verlening van zo’n vergunning kunnen belanghebbenden bezwaar maken en in 
latere instantie beroep (rechtbank) en hoger beroep (Raad van State) instellen.    

Op dit moment is er geen reden aan te nemen dat de provincie gebruik zal maken van 
deze bevoegdheid. De inzet is samen met de provincie op te trekken en zodra er meer 
te melden is, u hierover te informeren. 

1 https://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/eric-van-der-
burg/documenten/brieven/2022/08/09/kamerbrief-over-actuele-situatie-in-ter-apel-en-
maatregelen-asielopvang-voor-de-korte-middellange-en-lange-termijn  
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