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ONDERWERP    
Verlenging COA Noodopvang asielzoekers en beëindiging Crisis Noodopvang asielzoekers 
in de vm. marinekazerne 
 
 
Geachte raad, 
 
Op 23 november 2022 bent u geïnformeerd over de  ‘Zeeuwse afspraken opgave 
asielketen’. Deze afspraken zijn gemaakt in het kader van de Uitvoeringsagenda 
Flexibilisering asielketen. Eén van de Zeeuwse afspraken is dat de huidige tijdelijke 
noodopvangplekken asiel worden verlengd en de crisisnoodopvangplekken (cno) tot 1 april 
2023 open blijven met uiterlijk afbouw tot 1 juli 2023. 
 
Met instemming van North Sea Port, de eigenaar van de grond van de voormalige 
marinekazerne, heeft het COA een nieuw verzoek ingediend om de tijdelijke noodopvang 
asielzoekers in de voormalige marinekazerne voor de periode van 1 januari 2023 tot 31 
december 2023 te verlengen en het aantal opvangplekken van 420 te verhogen naar 500 
opvangplekken. 
 
Het college stemt in met het verzoek tot verlenging van de tijdelijke noodopvang 
asielzoekers in de voormalige marinekazerne voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 
31 december 2023. De crisisnoodopvang (CNO) asiel in de voormalige marinekazerne wordt 
per 31 december 2022 in samenspraak met gemeente Middelbrug en Veere beëindigd en 
gaat op in tijdelijke noodopvang asiel per 1 januari 2023. Hierdoor wordt het aantal 
noodopvang plekken verhoogd van 420 naar maximaal 500 (inclusief de 70 CNO plekken). 
 
Concreet betekent dit voor Vlissingen en Walcherse gemeenten Middelburg en Veere het 
volgende: 

• Verlengen van de tijdelijke noodopvang asiel in de voormalige marinekazerne aan de 
Oosterhavenweg 10 in Vlissingen van 1 januari 2023 tot 31 december 2023.  

• In samenspraak met gemeente Middelburg en Veere beëindiging van de 
crisisnoodopvang asiel Walcheren in de voormalige marinekazerne. Hierdoor 
vervallen de 70 crisisnoodopvangplekken en worden aan de noodopvang 80 plekken 
toegevoegd per 1 januari 2023.   

• Door de crisisnoodopvanglocatie op te laten gaan in de tijdelijke noodopvang asiel 
geven we tevens Walchers uitvoering aan de transitieplan van COA dat per 15 
november 2022 is vastgesteld. Dit houdt in dat wij aan onze bijdrage voor wat betreft 
crisisnoodopvang op Walcheren hebben voldaan.    
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• De kosten van de tijdelijke noodopvang asiel worden volledig gefinancierd door COA. 
• De gemeente Vlissingen ontvangt voor de uitvoeringskosten een uitkering van  

€ 18,25 per opvangplek per maand voor de tijdelijke noodopvang asiel.  
• De kosten die zijn gemaakt voor de opbouw, beheer en uitvoering van de CNO 

locaties zullen volledig door COA worden betaald. Hiervoor zullen de Walcherse 
gemeenten gezamenlijk aanvraag indienen voor de gemaakte kosten. 

 
Doordat we de crisisnoodopvang asiel (CNO) in Walcheren op laten gaan in de tijdelijke 
noodopvang asiel zorgen wij er in samenwerking met COA ook voor dat het door COA 
vastgestelde transitieplan overname CNO’s van 15 november 2022 wordt uitgevoerd. 
 
Wij zullen u verder op de hoogte houden over het proces zodra er nieuwe ontwikkelingen 
zijn.  
  
 
Hoogachtend, 
 
burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
de secretaris,                de burgemeester, 
 

 
 
drs. R.D.A. Wiskerke    drs. A.R.B. van den Tillaar 
 




