Werkzaamheden azc Heerenveen
voorlopig nog niet van start

Door onzekerheid over de instroom van asielzoekers wordt in de provincie
Fryslân een pauze ingelast voor de bouw van nieuwe opvanglocaties.
Dat heeft de Friese Regietafel* in een brief aan de Friese gemeenten laten
weten. Voor de gemeente Heerenveen betekent dit dat het azc op de hoek van
de K.R. Poststraat en de Weinmakker er wel komt, maar dat de werkzaamheden
in de komende tijd nog niet van start gaan.
Fryslân volgt landelijke ontwikkeling
De Friese regietafel volgt met haar besluit de Landelijke Regietafel Verhoogde
Asielinstroom. Aan deze regietafel wordt besproken hoe het staat met de
afspraken tussen het Rijk en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over
de opvang van asielzoekers en de huisvesting van vergunninghouders.
De toestroom van vluchtelingen is lager dan verwacht. Het aantal nieuwe
vluchtelingen in de komende tijd is onzeker. Daarom wil de landelijke regietafel
meer tijd nemen om vast te stellen welke afwegingen worden gehanteerd bij
besluiten over nieuwe opvanglocaties.
Eind oktober besluit verwacht over azc Heerenveen
In oktober hoopt de Friese Regietafel duidelijkheid te geven over de ontwikkeling
van nieuwe opvanglocaties voor asielzoekers in de provincie Fryslân. Voor het
azc in Heerenveen zijn de afspraken en plannen al gemaakt. Dit azc komt wel,
maar de voorbereidingen liggen stil tot er duidelijkheid is van de Friese
Regietafel. We verwachten dat eind oktober het besluit valt over de voortgang
van het azc in Heerenveen. De omgevingsvergunning voor het azc blijft van
kracht.
Vervolgstappen
Er is en wordt door veel mensen hard gewerkt aan de ontwikkeling en realisatie
van het azc in Heerenveen. Wij kunnen ons voorstellen dat zij zich nu afvragen
wat deze onzekerheid gaat betekenen voor het azc. In elk geval willen wij
iedereen goed op de hoogte houden. Zodra er nieuws over de besluitvorming
rondom het azc te melden is publiceren wij dit op de website
www.heerenveen.nl/azcactueel. De nieuwsbrief azc Heerenveen wordt voorlopig
niet uitgebracht.

*Aan de Friese Regietafel zitten gemeenten, de Veiligheidsregio en het Centraal
Orgaan opvang asielzoekers (COA). Als vertegenwoordiger van de minister is de
Commissaris van de Koning voorzitter.

