
       Vragen interpellatiedebat 07 september 2022, namens GroenLinks, ChristenUnie, D66 en PvdA 
 
 
Inleiding. 
We hebben allemaal de beelden van de mensonterende situatie rond het aanmeldcentrum van Ter Apel 
gezien en onderschrijven de urgentie van nieuwe aanmeldcentra in Nederland om Ter Apel te ontlasten. 
ChristenUnie, D66, PvdA en GroenLinks vinden dat ook onze provincie een bijdrage moet leveren en dat er 
in Flevoland ruimte is voor zo’n aanmeldcentrum.  
Wij hebben geconstateerd dat er draagvlak is onder de inwoners van Flevoland voor de opvang van 
vluchtelingen, mits zij worden betrokken bij en goed geïnformeerd worden over besluiten hierover. 
Helaas is dat in het geval van Bant niet gebeurd. De inwoners van de dorpen van de Noordoostpolder zijn 
niet betrokken, noch goed geïnformeerd over de vestiging van een aanmeldcentrum in Bant. Wij  
verwachten van de CdK en zeker in zijn positie als Rijksheer, dat hij in zijn communicatie met de 
bewoners diplomatie en empathie toont. Dat is volgens de inwoners onvoldoende gebeurd. Wij hebben 
ook begrepen dat er inmiddels nieuwe gesprekken zijn geweest. Wij zijn erg benieuwd naar de visie van 
de CdK op de gang van zaken. 
 
Zoals bekend is er met de inwoners afgesproken middels een bestuursovereenkomst dat het aantal 
vluchtelingen beperkt zou blijven tot maximaal 1.000. Met de komst van het aanmeldcentrum zal dit 
afgesproken aantal worden overschreden. Inwoners staan niet onwelwillend tegen de komst van 
vluchtelingen -verschillende inwoners zijn betrokken bij vrijwilligerswerk in het AZC- maar zij vinden dat 
het afgesproken maximum van 1000 vluchtelingen op een inwoneraantal van 3000, niet moet worden 
overschreden.   
 
Wij hebben de volgende vragen aan de CdK: 
 
1. Hoe reflecteert u op uw rolneming? 

 

2. In hoeverre was u bekend met de bestuursovereenkomst? 

 

3. Ziet u mogelijkheden om te bemiddelen bij de staatssecretaris om te bepleiten dat de 

bestuursovereenkomst gehandhaafd wordt? Dat zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat het aanmeld 

centrum er wel komt, maar dat het aantal bewoners van het AZC evenredig naar beneden wordt 

geschroefd. 

 
4. Tegelijkertijd zouden andere gemeenten deze bewoners op kunnen vangen, of beter nog de 

huisvesting voor statushouders versnellen. Ziet u mogelijkheden om in gesprek met de gemeenten  

hier heldere afspraken over te maken?   

 
 

  


