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Mogelijke opvanglocatie voor asielzoekers of statushouders

Aan de leden van Provinciale Staten

Toelichting vragensteller

“Nieuwe opvangcrisis verwacht dit voorjaar: tekort van duizenden bedden dreigt. Nederland wacht

opnieuw een grote opvangcrisis. Waarschijnlijk wordt de situatie erger dan vorig jaar, blijkt uit interne

documenten in handen van de Volkskrant. Zelfs als alle noodmaatregelen werken, dreigt er in het voorjaar

alsnog een tekort van duizenden bedden “ Volkskrant 27 januari

Vorig jaar was de situatie zo mensonterend dat Artsen zonder Grenzen zich genoodzaakt voelde in te 

grijpen in Ter Apel. Nederland, een van de meest welvarende landen in de wereld, was niet in staat om te

voorkomen dat mannen, vrouwen, kinderen en baby’s buiten sliepen. 

Op de website van het CAO staat de oproep: “Vastgoed aanbieden? Het COA is dringend op zoek naar

opvanglocaties en we zij blij met alle aanbiedingen die we krijgen.” 

1. Bent u bekend met de locatie in Spijkenisse aan de Boyleweg2? 

Antwoord

Ja daar zijn wij mee bekend. 

2. Dit pand is eerder door het COA gebruikt (2016-2018) en kan 265 mensen huisvesten. Voldoet dit

pand (nog steeds) aan de eisen die het CAO aan opvanglocaties stelt? 

Antwoord 

Er was zover wij weten sprake van huur door het COA van het pand Boyleweg 2, maar er is geen feitelijk

gebruik van deze locatie geweest.

Wij zijn onvoldoende op de hoogte van de staat waarin het pand verkeerd, hoewel we begrepen hebben

dat er de afgelopen vijf jaar in en om het pand geen onderhoud is gepleegd. Het is aan de gemeente en

het COA om te beoordelen of het pand geschikt kan worden bevonden als opvanglocatie. We hebben uw

vragen doorgestuurd aan het COA en wachten op antwoord.
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3. In geval het pand niet (volledig) zou voldoen; aan welke eisen wordt dan niet voldaan? Is er bekend

welke kosten het met zich meebrengt om het geschikt te maken? En hoeveel tijd zou het kosten om

het in gebruik te kunnen nemen voor opvang?

Antwoord

Wij hebben onvoldoende zicht op de eisen, kosten en tijd die nodig zijn om het pand geschikt te maken.

Wij hebben uw vraag uitgezet bij het COA en informeren u zodra wij antwoord hebben ontvangen. 

4. Zijn er belemmeringen om deze locatie te gebruiken als opvanglocatie? 

Antwoord

Na contact met de gemeente is gebleken dat het pand is gelegen op een bedrijventerrein waar diverse

industriële bedrijven zijn gevestigd met een milieucategorie van maximaal 4.2. Dit lijkt daarom geen ideale

locatie voor duurzame opvangplekken. Het is echter aan de gemeente om hierover een besluit te nemen.

5. Wil GS zich inspannen om te zorgen dat dit pand wordt gebruikt al opvanglocatie? In geval GS dat

niet wil doen, waarom niet? 
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Gedeputeerde staten erkent dat Nederland kampt met tekorten voor (duurzame) asielopvang. Wij zijn

doordrongen van de urgentie en doen al het mogelijke om voldoende opvangplaatsen te creëren. Zo

wordt ingezet op regionale regietafels om afstemming tussen gemeenten te bevorderen en wordt door

het provinciale aanjaagteam gezocht naar geschikte locaties. De gemeente Nissewaard ziet de locatie in

Spijkenisse echter niet als ideaal gezien de ligging op een bedrijventerrein en de risico’s voor de

leefbaarheid van toekomstige bewoners vanwege aanwezige industriële bedrijven. Het besluit voor

realisatie van de locatie ligt bij de gemeente. 
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