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ONDERWERP
Raadsinformatiebrief Verzoek COA Noodopvang Asielzoekers in de voormalige Marinekazerne.

Geachte raad,

Inleiding
In september en oktober 2021 heeft het Rijk een dringend beroep op alle gemeenten en 
provincies gedaan om opvanglocaties beschikbaar te stellen voor noodopvang van 
asielzoekers en (tijdelijke) huisvesting van statushouders. Dit als gevolg van de urgente 
situatie in Afghanistan en de extra instroom van vluchtelingen. In het overleg met het Rijk 
hebben provincies en gemeenten hun medewerking toegezegd. De voormalige 
Marinekazerne aan de Oosterhavenweg 10 in onze gemeente is in dit kader in beeld gekomen 
als mogelijke locatie voor centrale noodopvang en huisvesting.

Verzoek tijdelijke noodopvang in de voormalige Marinekazerne
Het COA heeft op 3 november 2021 een verzoek ingediend om maximaal 350 asielzoekers te 
mogen opvangen in de Marinekazerne voor de periode van 6 maanden vanaf 1 januari 2022 tot 
uiterlijk 1 juli 2022. Het verzoek van het COA is beperkt tot alleen de noodopvang van 
asielzoekers. Wij achten de kazerne niet geschikt voor het (tijdelijk) huisvesten van 
statushouders. Er is contact geweest met de beoogde eigenaar North Sea Port, die heeft 
ingestemd met tijdelijk gebruik van de Marinekazerne voor noodopvang. Hiervoor is een 
pachtovereenkomst afgesloten met het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), de huidige eigenaar. Na de 
termijn van 6 maanden leveren COA en RVB het terrein en de opstallen leeg op. Er is geen 
mogelijkheid tot verlenging, omdat North Sea Port het terrein daarna zelf in gebruikt wenst te 
nemen. De noodopvang vindt plaats onder volledige verantwoordelijkheid van het Rijk, het RVB 
en COA. Wij hebben ingestemd met het verzoek van COA en gehoor gegeven aan het dringend 
beroep van het Rijk om noodopvang in de Marinekazerne mogelijk te maken. Daarmee draagt 
ook Vlissingen bij aan het oplossen van deze maatschappelijke en humanitaire noodsituatie.

Bestuursovereenkomst, werkafspraken en communicatie
Het COA heeft voor het gebruik van de locatie en de gebouwen voor tijdelijke noodopvang een 
Bestuursovereenkomst opgesteld met (juridische) voorwaarden en bestuurlijke afspraken. 
Daarnaast is er een overeenkomst met Werkafspraken opgesteld voor de praktische uitwerking. 
Over publiciteit en communicatie zijn gezamenlijke afspraken gemaakt.
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Verantwoordelijkheden
In de overeenkomsten is opgenomen dat het Rijk/ COA en het RVB volledig verantwoordelijk 
zijn voor alle werkzaamheden voorafgaand, tijdens en na het gebruik van de locatie als tijdelijke 
noodopvang. Dat betekent dat zij voor alle zaken moeten zorgen, zoals inrichting, begeleiding, 
bewaking, catering, vervoer en de GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA). Op het terrein zijn 
uiteraard alle maatregelen van het kabinet inzake de coronaveiligheid van toepassing. COA en 
het Rijk zijn verantwoordelijk voor het leveren van de benodigde menskracht.

Omgevingsvergunning
Door COA of het RVB zal een omgevingsvergunning moeten worden aangevraagd voor het 
tijdelijk afwijken van de ter plaatse geldende Beheersverordening Buitenhaven. Deze aanvraag 
zal door ons beoordeeld en afgehandeld worden. Zo nodig kan daarbij tijdelijk ontheffing 
verleend worden van het bestemmingsplan. In de af te geven vergunning worden de 
voorwaarden van het tijdelijke gebruik opgenomen. Uit de aanvraag zal moeten blijken dat de 
activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. Op voorhand lijken de belangrijkste 
aandachtspunten de aspecten ‘geluid’ en ‘externe veiligheid’ te zijn.

Communicatie
In de eerste helft van december 2021 organiseert de gemeente samen met COA een 
informatiebijeenkomst voor inwoners en ondernemers. De vorm van deze bijeenkomst is 
afhankelijk van de op dat moment geldende coronamaatregelen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de plv. secretaris, de burgemeester,

R.G. Hendrikse   drs. A.R.B. van den Tillaar




