MOTIE
Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.: 1
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp: Betrokkenheid bewoners bij besluit tot vestiging aanmeldcentrum
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 situatie rond het aanmeldcentrum in Ter Apel mensonterend is en er dringend nieuwe
aanmeldcentra nodig zijn in Nederland;
•
Er ruimte is in Flevoland voor een dergelijk aanmeldcentrum;
• Wanneer bewoners in een vroeg stadium betrokken worden bij de vestiging van een aanmeld centrum
en goed worden geïnformeerd over de besluiten, het draagvlak voor de vestiging groeit;
Overwegende dat:
•
Omwonenden van het AZC en Dorpsbelangen van Luttelgeest en Bant niet zijn betrokken, noch
geïnformeerd over de vestiging van een aanmeldcentrum bij Bant;
•
De gemeente Noordoostpolder voor een voldongen feit is geplaatst, waardoor ze niet mee konden
denken over de meest geschikte locatie en randvoorwaarden;
•
De gemeente Noordoostpolder er nadrukkelijk bij de Staatssecretaris op heeft aangedrongen om een
bijeenkomst met omwonenden en dorpsbelangen te organiseren, maar dit niet heeft plaats gevonden
waardoor bewoners uit de pers moesten vernemen over het besluit, wat tot veel weerstand heeft
geleid;

□

Verzoeken het college (dictum) /

□

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

•

Het wenselijk te vinden dat er een gedragen oplossing komt voor een aanmeldcentrum in Flevoland.

•

Het onwenselijk te vinden dat bij belangrijke beslissingen over de omgeving van inwoners van
Flevoland, inwoners niet betrokken worden door de initiatiefnemer, in dit geval de staatssecretaris.
En daarom verwachten dat de Rijksheer er bij de staatsecretaris op aan zal dringen, zo snel mogelijk
in gesprek te gaan met de bewoners, waarbij ook naar alternatieve locaties kan worden gekeken, die
toegankelijker zijn voor vluchtelingen in termen van bereikbaarheid en voorzieningen.

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: C. Straatsma (GroenLinks)

Handtekening initiatiefnemer:

De motie wordt ondersteund door:
PARTIJ

NAAM ONDERTEKENAAR

HANDTEKENING

Voor

Tegen

Fractie Van der Starre

Fractie Van den Berg

Stemverhouding
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

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

Voorzitter voor deze,

mr. A. Kost

J.N. Simonse
Vicevoorzitter

Verworpen

