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Geachte mevrouw Schouten,

Vanwege de dramatische ontwikkelingen in Afghanistan is in zeer korte
tijd een ware exodus van vluchtelingen op gang gekomen, ook richting
Nederland. De afgelopen dagen zijn meer dan tweeduizend mensen
naar ons land geëvacueerd. Dit stelt de diverse betrokken
overheidsorganisaties — allereerst natuurlijk het COA — voor enorme
uitdagingen. Deze plots urgente en verdrietige omstandigheden vragen
het uiterste van het improvisatievermogen, de creativiteit en de
samenwerkingsbereidheid van ons allen. Dit heeft het kabinet vorige
week ook laten weten in een brandbrief aan gemeenten en provincies,
waarvan de kernboodschap is dat per direct extra opvangplaatsen nodig
zijn. Deze middag heb ik, samen met de andere Commissarissen van de
Koning, spoedoverleg gevoerd met de verantwoordelijke
bewindspersonen. Het is zaak nu alles op alles te zetten om te
voorkomen dat - net zoals tijdens de Syrische vluchtelingencrisis in
201 6 — opnieuw bussen vol vluchtelingen kriskras door Nederland gaan
rijden terwijl voor hen nog niet eens een slaapplek geregeld is.

Het vinden van voldoende opvangplaatsen is geen gemakkelijke
opgave. Vanuit mijn ervaringen als voorzitter van de Noord-Hollandse
regietafel asielopvang weet ik dat het voor de Noord-Hollandse
gemeenten reeds voor de Afghaanse crisis al lastig was om geschikte
opvanglocaties in beeld te brengen en voldoende sociale huisvesting
beschikbaar te krijgen, zodat statushouders kunnen uitstromen uit de
asielzoekerscentra om ruimte te maken voor binnenkomende
vluchtelingen. Het feit dat deze asielzoekerscentra ‘verstopt’ zijn met
duizenden statushouders die (soms al heel lang) moeten wachten op
hun woning en daarmee plekken bezet houden voor anderen, speelt
ons ook op dit moment parten.
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Voor de zomervakantie heeft uw gemeentebestuur overleg gevoerd met
het CDA over hernieuwde asietopvang in Alkmaar. Dit betrof de locatie
Robonsbosweg, terwijl zich aan de Picassolaan bovendien nog een
locatie bevindt die in eigendom is van het CDA. Dit overleg heeft toen
niet tot overeenstemming geleid.

Het is duidelijk dat inmiddels een andere situatie is ontstaan. Op dit
moment is de asielproblematiek dermate urgent, dat het CDA de eigen
locatie Picassolaan per direct nodig heeft. Het gaat hier om een snel te
betrekken en geschikt complex van 87 appartementen, waar circa 450
personen op een fatsoenlijke manier gehuisvest kunnen worden. U zult
er begrip voor hebben dat het CDA een dergelijke locatie op dit
moment niet langer ongebruikt kan laten.

Mijn dringende oproep aan u is daarom om reeds deze week met het
CDA in overleg te treden, met als doel de Picassolaan zo snel mogelijk
gebruiksklaar te maken. Het ligt daarbij in de rede dat aan de
Picassolaan dan primair statushouders gehuisvest zullen worden, zodat
in de asielzoekerscentra ruimte ontstaat voor de nieuw gearriveerde
Afghanen. Dp deze wijze pleegt Alkmaar een grote inspanning ten
aanzien van de gemeentelijke taakstelling ten aanzien van de
huisvesting van statushouders. Dit initiatief sluit ook aan bi] de lange
traditie van asielopvang waarop Alkmaar als sociale stad terecht trots
mag kan.

Ik vertrouw erop dat u met het CDA en mogelijk andere instanties tot
een vruchtbare samenwerking zult kunnen komen, en ben
vanzelfsprekend bereid daaraan verdere ondersteuning te verlenen,
mocht dat nodig blijken.

De commissaris van de Koning
in de provincie Noord-Holland,

Th. H. van Dijk


