
 

 

 

 

 

 
MOTIE 

Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 

Motie nr.: 6 

(In te vullen door de griffier) 

Onderwerp: Volledige beeld- en oordeelsvorming vooraf een besluit wordt genomen over de komst van 
een nieuw aanmeldcentrum voor asielzoekers in Bant. 

Agendapunt: 5 

Onderwerp: Interpellatiedebat 

Nummer Statenvoorstel: n.v.t. 

 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 

 

in vergadering bijeen op: 13 juli 2022 

Constaterende dat:  

❏ De gemeenteraad van de Noordoostpolder op d.d. 06.07.2022 in beslotenheid is bijgepraat 
door het COA over de mogelijke komst van een aanmeldcentrum voor asielzoekers in Bant. 

❏ Het college van B & W en gemeenteraad van de Noordoostpolder in een interview bij 
Omroep Flevoland op d.d. 06.07.2022 aangeeft kritisch zijn over de komst van en een 
aanmeldcentrum voor asielzoekers in Bant. 

❏ Het college van B & W en gemeenteraad van de Noordoostpolder in een interview bij 
Omroep Flevoland op d.d. 06.07.2022 de komst van het aanmeldcentrum voor asielzoekers 
in Bant beschrijft als een onwenselijke ontwikkeling voor de gemeente Noordoostpolder. 

❏ Het college van B & W en gemeenteraad van de Noordoostpolder in een interview bij 
Omroep Flevoland op d.d. 07.07.2022 niet zijn te spreken over de gang van zaken rond het 
vergevorderde plan van het Rijk voor een aanmeldcentrum voor asielzoekers in Bant. 

❏ Staatssecretaris Eric van der Burg in een interview bij Omroep Flevoland op d.d. 
07.07.2022 aangeeft dat bij goed overleg met de gemeente Noordoostpolder en overige 
betrokken er mee kans voor draagvlak voor de komst van een aanmeldcentrum voor 
asielzoekers in Bant is. 

❏ Staatssecretaris Eric van der Burg in een interview bij Omroep Flevoland op d.d. 
07.07.2022 aangeeft dat de gemeenteraad van Noordoostpolder met zomerreces is en op 
z'n vroegst pas in september 2022 een besluit kan nemen over de komst van een 
aanmeldcentrum voor asielzoekers in Bant.  

❏ De gemeente Noordoostpolder in een interview bij Omroep Flevoland op d.d. 07.07.2022 
aangeeft niet van plan te zijn om op korte termijn een informatieavond voor de inwoners 
te houden over de komst van het aanmeldcentrum voor asielzoekers naar Bant, omdat ze 
geen deelgenoot willen zijn van de plannen van het COA. 

❏ Provinciale Staten niet zijn geïnformeerd door het college van Gedeputeerde Staten over 
de mogelijke komst van een aanmeldcentrum voor asielzoekers in Bant en dit niet in lijn is 
met onze kernwaarde. 

❏ De Provincie Flevoland als doel heeft een inclusieve samenleving te realiseren waarin een 
gezamenlijk wordt opgetrokken door allerlei bestuursorganen, organisaties en burger om de 
sociale cohesie in de Provincie te versterken en in dit proces dit niet volledig tot uiting 
komt. 

 
 
 
 
 
 
 



 

Overwegende dat:  

❏ De onderlinge verhouding tussen het Rijk, COA en gemeente Noordoostpolder is verstoord 
door de gang van zaken en dit niet bevorderlijk is voor het onderlinge vertrouwen en 
samenwerking. 

❏ Er maatschappelijk onrust is ontstaan onder de lokale bevolking in de Noordoostpolder en 
dit niet bevorderlijk is voor de sociale cohesie. 

❏ De succesvolle realisatie van de beoogde locatie van het aanmeldcentrum voor asielzoekers 
valt of staat met de bereidwilligheid van de gemeente Noordoostpolder, maatschappelijke 
organisaties en draagvlak onder de lokale bevolking. 

❏ We in Flevoland al jarenlang bijdrage in het asielvraagstuk en deze opgave de meeste kans 
van slagen heeft als we alle signalen serieus nemen. 

❏ De dorpen in de Noordoostpolder graag in gesprek gaan over de recente ontwikkelingen en 
tot op heden daarin niet zijn gehoord en gekend. 

 

□ Verzoeken het college  (dictum) X Dragen het college op (dictum) /   □ Spreken uit (dictum) 

1. Te participeren in een informatiebijeenkomst die door het Rijk en COA na het zomerreces 
wordt georganiseerd voor Provinciale Staten, de gemeenteraad Noordoostpolder en burgers 
over de mogelijke komst van een nieuw aanmeldcentrum voor asielzoekers in Bant. 
 

2. Een feitenrelaas op te stellen, waarin puntsgewijs inzichtelijk wordt gemaakt hoe het 
proces is verlopen en wie welke rol en/of verantwoordelijkheid heeft in dit proces, met de 
kanttekening dat is slechts om feitelijke informatie gaat. 
 

en gaan over tot de orde van de dag. 

 

 

Naam initiatiefnemer: H. Ismaili Alaoui (GroenRood), A.M. Khedoe (DENK) 

 

Handtekening initiatiefnemer: 

 

 
 
  



 

PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

   

   

   

 
  

   

   

   

 
  

   

 
  

 
  

Fractie Van der Starre   

   

 
  

 
  

Fractie Van den Berg   

 
  

 

Stemverhouding Voor Tegen 

Totaal   

JA21   

VVD   

PVV   

CDA   

PvdA   

GroenLinks   

ChristenUnie   

SP   

D66   

PvdD   

SGP   

Fractie Van der Starre   

DENK   

50PLUS   

Forum voor Democratie   

Fractie Van den Berg   

GroenRood   

   

De motie is: Aangenomen Verworpen 

 

De motie wordt ondersteund door: 

 Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 13 juli 2022. 

Statengriffier,  Voorzitter voor deze, 

mr. A. Kost  J.N. Simonse 

Vicevoorzitter 

   


