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ONDERWERP 
Collegebericht: Transitieplan asielopvang Kennemerland 
 
In het collegebericht van 7 december 2022 is de raad geïnformeerd over de 
asielopvang. Namens de bestuurlijke regionale Stuurgroep informeert het college 
u, middels dit collegebericht, over het transitieplan, de laatste stand van zaken 
asielopvang in onze regio Kennemerland en de opgave waar wij voor staan.  
 
Aanleiding  
Recent is de Wet ‘gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen’ – 
kortweg de Spreidingswet - gepubliceerd. Onderdeel van deze wet is het creëren 
van een wettelijke taak voor gemeenten voor het realiseren van opvanglocaties 
voor asielzoekers. Hiermee wordt vastgelegd dat gemeenten 
medeverantwoordelijk zijn, naast het Rijk, voor de realisatie van asielopvang voor 
vluchtelingen en asielzoekers. Uitgegaan wordt van solidariteit tussen gemeenten, 
een eerlijke en evenwichtige spreiding over het land, het zoveel mogelijk vrijwillig 
ter beschikking stellen van opvangplaatsen en het voorkomen van 
crisisnoodopvang. In een raadsinformatiebrief van november 2022 hebben wij de 
raad hierover geïnformeerd. 
 
De opdracht 
Gemeenten moeten per regio een transitieplan opstellen dat ertoe leidt dat vanaf 
1 april 2023 voldoende opvangcapaciteit wordt gerealiseerd. Het gaat hier niet 
om crisisnoodopvang maar om permanente opvang ofwel asielzoekerscentra 
(azc’s). Gemeenten dienen op zoek te gaan naar locaties. Het COA neemt conform 
haar wettelijke taak het beheer van de locaties op zich, inclusief begeleiding en 
medische zorg.  
Omdat de verwachte instroom van asielzoekers over het jaar 2023 opnieuw naar 
boven is bijgesteld, is de opgave voor Kennemerland (Haarlem, Bloemendaal, 
Beverwijk, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen, 
Zandvoort) groter geworden. Volgens de landelijke verdeelsleutel is op basis van 
het inwoneraantal eind 2023, 2.100 permanente opvangplekken nodig. In onze 
regio zijn al een aantal opvanglocaties voor asielzoekers gerealiseerd, zijnde circa 
670 opvangplekken die meetellen in onze totale opgave. 
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Het proces 
De Spreidingswet geeft de wetgever de mogelijkheid om gemeenten te dwingen 
locaties beschikbaar te stellen als zij hieraan niet meewerken. Zover willen wij het 
niet laten komen. De negen gemeenten in onze regio pakken de opgave 
gezamenlijk op en hebben afgesproken om op zoek te gaan naar potentiële 
locaties in onze regio.  
 
Uiterlijk 1 april moet onze regio een regionaal transitieplan aan de provincie NH  
aanbieden waarin is opgenomen op welke wijze Kennemerland deze wettelijke 
taak gaat realiseren. Alle gemeenten inventariseren op dit moment potentiële 
locaties. Deze zullen worden beoordeeld aan de hand van een aantal nog op te 
stellen selectiecriteria en eisen die het COA aan locaties stelt. Uiteindelijk leidt dit 
in maart 2023 tot een voorstel voor de spreiding van deze locaties in onze regio.  
 
Dit regionale spreidingsplan – het Regionaal Transitieplan Kennemerland - zal aan 
de betreffende gemeenteraden worden voorgelegd om in te stemmen met de 
aangewezen locaties. Dit zal geen gemakkelijk besluit zijn, tegelijkertijd is er 
sprake van een wettelijke verplichting. Om de gemeenteraden nader te 
informeren over het proces, hebben wij de griffies gevraagd om een regionale 
raadsbijeenkomst te organiseren in februari 2023.  


