
 

Aan: 
de heer N.A. Uppelschoten 
 
(i.a.a. de overige Statenleden) 
 
 
 
 
 
Assen, 4 oktober 2022  
Ons kenmerk 40/5.4/2022001379 
Behandeld door team Bestuur en Concernzaken (0592) 36 55 55 
Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde 
over COA-vestigingen 
 
 
Geachte heer Uppelschoten, 
 
In uw brief van 6 september 2022 stelde u een aantal vragen over COA-
vestigingen. Deze vragen beantwoorden wij als volgt. 
 
 
Vraag 1 
Is het bij G.S. bekend of er in Drenthe al gewerkt wordt aan aankopen of Huur-
constructies t.b.v. asielzoekers zoals in Tubbergen? Zo ja, waar? 

 
Antwoord 1 
Nee, dat is niet bij ons bekend.  

 
Vraag 2 
Is G.S. met ons van mening dat het Provincie bestuur ten alle tijden op moet  
komen voor de belangen van de inwoners van Drenthe? Zo nee, waarom niet? 

 
Antwoord 2 
Ja, wij komen op voor alle inwoners van Drenthe. Dit geldt ook voor de 
mensen die zich hier komen vestigen.  

 
 
Vraag 3 
Is G.S. met ons van mening dat de regering de Provincie c.q. gemeenten nooit 
dwingend kan voorschrijven om asielzoekers onderdak te verschaffen? Zo nee, 
waarom niet? 
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Antwoord 3 
Wij zijn het met u eens dat lokaal draagvlak en de instemming van de be-
trokken volksvertegenwoordiging in de ideale situatie altijd de basis is 
van waaruit besluiten moeten worden genomen.  
 
Wij zien daarnaast (landelijk) ook dat tot nu toe te weinig gemeenten 
vrijwillig (langdurige) opvangplekken bieden. Om in Nederland toch  
humane opvang te kunnen blijven bieden, brengt het Kabinet op korte 
termijn wetgeving in consultatie die een wettelijke taak creëert voor ge-
meenten om asielopvang te realiseren. Dit leidt hopelijk tot een goede 
spreiding van opvangplekken over het hele land.  
 

Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
 
 

 
 



 
Aan de voorzitter van Provinciale Staten 
Mvr. J. Klijnsma, 
Postbus 122, 
9400 AC Assen 
 
Onderwerp: Betreft: Schriftelijke vragen ex.art.41 Reglement van Orde over COA-vestigingen 
 
Geachte Mw. Klijnsma,      d.d. 6 september 2022 
 
Nederland wordt geconfronteerd met de ene crisis na de andere.  De hele bevolking lijdt 
daaronder of gaat er nog onder lijden. Toch lijkt het of de buiten slapende asielzoekers een 
nog groter probleem zijn, zoals het door o.a.de pers voor het voetlicht wordt gebracht. 
Dusdanig dat het paniekerig opererende kabinet steeds meer naar ondemocratische 
middelen grijpt om het tij te keren. Gemeente- en Provincie besturen worden gepasseerd 
om de “problemen” op te lossen. 
 
Ons inziens had de situatie in o.a. Ter Apel voorkomen kunnen worden door te erkennen dat  
Nederland deze toestroom van asielzoekers niet aan kan, te meer omdat 95% geen echte 
vluchtelingen voor oorlogsgeweld e.d. zijn. Halfslachtigheid in het beleid enerzijds en een 
steeds uitdijende “hulpindustrie” anderzijds zijn andere factoren die de aanzuigende 
werking beïnvloeden.  
 
Wij vrezen dat veel inwoners van Drenthe niet alleen te maken krijgen met schier 
onbetaalbare prijzen voor energie en levensonderhoud maar ook met achterstelling bij het 
verkrijgen van een dak boven hun hoofd.  
 
Vraag 1: Is het bij G.S. bekend of er in Drenthe al gewerkt wordt aan aankopen of  
                          Huurconstructies t.b.v. asielzoekers zoals in Tubbergen? Zo ja, waar? 
 
Vraag 2: Is G.S. met ons van mening dat het Provincie bestuur ten alle tijden op 

moet komen voor de belangen van de inwoners van Drenthe? 
                          Zo nee, waarom niet?  
 
Vraag 3: Is G.S. met ons van mening dat de regering de Provincie c.q. gemeenten 
  nooit dwingend kan voorschrijven om asielzoekers onderdak te verschaffen? 
  Zo nee, waarom niet? 

 
Namens de fractie van de PVV,   
Nico Uppelschoten 


