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Betreft: Verzoek omtrent bespreken locaties huisvesting
spoedzoekers regio Zaanstreek-Waterland in de commissie Ruimte,
Wonen en Klimaat op 30 juni a.s.
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Geachte leden,
Uw kenmerk

Graag informeren wij u over het volgende onderwerp:
Locaties huisvesting spoedzoekers regio Zaanstreek-Waterland.

Met deze brief verzoeken wij u om de gereserveerde datum voor de
vergadering van uw commissie Ruimte, Wonen en Klimaat van 30 juni te
benutten voor het bespreken van een overzicht van potentiële locaties
t.b.v. huisvesting van spoedzoekers, waaronder Oekraïners,
verblijfsgerechtigden, starters, gescheiden mensen en buitenlandse
werknemers voor de korte en middellange termijn in de regio
Zaanstreek-Waterland.
Inleiding
Zaanstreek-Waterland staat voor de opgave om 225 tot 248
asielzoekers op te vangen of vergunninghouders te huisvesten (boven
de taakstelling) voor 2023. Aan de provinciale regietafel asielopvang
Noord-Holland is afgesproken om in te zetten op de versnelde tijdelijke
huisvesting van vergunninghouders, ook wel tussenvoorziening
genoemd. Deze ‘tussenvoorziening’ verlicht de druk op de
asielzoekerscentra en versnelt de inburgering én het verlicht de druk op
de reguliere woningmarkt.

De oorlog in Oekraïne heeft geleid tot een extra urgente opgave.
Evenals de andere Veiligheidsregio’s heeft Zaanstreek-Waterland de
opdracht ontvangen om voor 23 mei 2022 2.000 opvangplekken voor
ontheemden uit Oekraïne te realiseren. Om vervolgens op 23 juni a.s. >
3.000 opvangplekken voor dezelfde doelgroep gerealiseerd te hebben.
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Hierbij verzoekt het Rijk om bij het doen van investeringen, indien
mogelijk, rekening te houden met eventueel toekomstig gebruik voor
bijvoorbeeld studenten of spoedzoekers.

Omdat de huisvesting voor meerdere doelgroepen een urgent vraagstuk
is, wordt deze opgave voor het realiseren van een ‘tussenvoorziening’
gecombineerd met de huisvesting voor alle inwoners van Zaanstreek
Waterland die met spoed een woning zoeken.
Op 1 0 februari 2022 hebben de colleges uit de regio ZaanstreekWaterland het resultaat van een verkenning naar locaties waar (al dan
niet tijdelijke) woonruimte gerealiseerd kan worden voor de
verschillende spoedzoekers gestuurd aan de commissaris van de
Koning. Uit de verkenning bleek dat een deel van de potentiële locaties
in Bijzonder Provinciaal Landschap ligt.

Naar aanleiding van deze verkenning vond op 14 april jl. een bestuurlijk
overleg plaats tussen de commissaris van de Koning, gedeputeerde
Loggen en de burgemeesters van de gemeenten uit ZaanstreekWaterland. In dit overleg is afgesproken om een gezamenlijke taskforce
op te richten om geschikte locaties te vinden voor de (tijdelijke)
huisvesting van spoedzoekers en vervolgens gemeenten te assisteren
bij de realisatie daarvan.
Aan pak Taskforce RO locaties huisvesting spoedzoekers
Zaanstreek-Waterland

De Taskforce werkt in eerste instantie aan het vinden van geschikte
locaties waar snelheid en draagvlak voor het huisvesten van
spoedzoekers gecombineerd kan worden. Na instemming over deze
locaties wordt ook gekeken wat nodig is voor de realisatie in termen
van ambtelijke capaciteit en expertise, inzicht in het effect op de
omgeving en partners (zoals lokale teams voor hulp en ondersteuning
en onderwijs) en financiering.
De taskforce hanteert de volgende uitgangspunten bij de verkenning
van geschikte locaties:

1. De taskforce brengt alle voorgestelde locaties in beeld waar
spoedzoekers in potentie gevestigd kunnen worden (geen locaties
bij voorbaat uitsluiten).
2. Voorgestelde locaties kunnen worden aangedragen door zowel de
gemeenten als de provincie.

3. De geschiktheid van de verschillende locaties wordt beoordeeld aan
de hand van drie criteria:
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o Snelheid - hoe snel kunnen tijdelijke voorzieningen geplaatst

worden.
Beschikbaarheid - de bereidheid van de grondeigenaar om de
grond te benutten voortijdelijke voorzieningen.
o Pasbaarheid - De mate waarin een locatie voldoet aan de
behoefte van gebruikers (bereikbaarheid, voorzieningen) als ook
de beleidskaders van gemeenten en provincie.
o

Op basis van geschiktheid (snelheid, beschikbaarheid, pasbaarheid) en
regionale spreiding worden locaties geselecteerd voor verdere
uitvoering op korte en op middellange termijn.

Tot slot
Gezien de urgentie om de eerste tijdelijke units al in september 2022 in
de regio te kunnen plaatsen, is een richtinggevende uitspraak van uw
staten over de geschiktheid van locaties voor het zomerreces nodig.
Vandaar het verzoek om de gereserveerde vergaderdatum van 30 juni
a.s. te benutten voor de behandeling van het overzicht van locaties,
waarbij uw commissie gevraagd wordt om een oordeel over de
kansrijkheid van de aangedragen beschikbare locaties te geven.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
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