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  Raadsvergadering van 5 november 2015 Agendapunt 

Relatie met  

Datum besluit 

Behandelaar 

Telefoonnr. 

Onderwerp 

Domein 

Registratienr. 

  

12 oktober 2015 

H. ter Beeke 

0224 – 210 604 

opvang vluchtelingen 

 

15.023300 

 

 

Samenvatting 

Elke dag melden zich veel vluchtelingen in Europa, ook in Nederland. Een groot deel van deze 

mensen komt uit Syrië. Zij zijn op de vlucht voor oorlog en zoeken een veilig heenkomen in Europa. 

Elke dag melden zich honderden mensen aan in Nederland. Het COA (Centraal Orgaan opvang 

Asielzoekers) heeft tot taak deze mensen op te vangen en te begeleiden en van passende 

huisvesting te voorzien.  

Het COA is dringend op zoek naar extra plaatsen, voor nu én voor volgend jaar (2016). De nood is 

hoog en er is ruimte tekort. Daarom heeft het COA een oproep gedaan aan gemeenten om te 

helpen. Binnen de gemeente Schagen is de locatie Huis ter Duin (Korfwaterweg 1 Petten) op korte 

termijn beschikbaar en hebben de COA en de eigenaar van het gebouw afspraken gemaakt over 

het geschikt maken van deze locatie.  Voorgesteld wordt daarom concreet deze locatie aan te 

wijzen voor tijdelijke opvang, en te onderzoeken of binnen de gemeente andere locaties geschikt  

zijn, dan wel geschikt gemaakt kunnen worden als opvanglocatie. 

 

Waarom dit voorstel 

Nederland staat voor een grote uitdaging om de massale instroom van vluchtelingen op te vangen. 

Gemeenten hebben met een uitzonderlijke situatie te maken die zich nooit eerder in deze omvang 

heeft aangediend. Het is een complex vraagstuk, die de samenleving momenteel flink bezighoudt.  

Het COA is verantwoordelijk voor de begeleiding van de vluchtelingenstroom in Nederland. Vanuit 

het Rijk hebben zij budget toegewezen gekregen en bezitten zij de mogelijkheden om aan die 

verantwoordelijkheid uitvoering te geven. Door de grote instroom van vluchtelingen is het COA 

inmiddels aan het eind gekomen van de beschikbare opvangplaatsen. Het COA doet een beroep 

op de gemeenten om voor nu en volgend jaar dringend extra (tijdelijke) locaties ter beschikking te 

stellen om opvang mogelijk te houden. Wij zijn van mening dat de gemeente Schagen actief moet 

handelen en moet meedenken over dit huisvestingsprobleem.  Wij hebben dit vormgegeven via dit 

raadsvoorstel, waarbij wij ons bewust zijn dat dit een voorstel is dat is gemaakt op basis van gegevens 

en omstandigheden die dagelijks in beweging zijn. 

 

Concreet is de locatie Huis ter Duin (Korfwaterweg 1 Petten) in beeld voor de opvang van maximaal 

225 asielzoekers. De opvang is voor een termijn van maximaal 3 jaar. Deze locatie voldoet goed aan 

de eisen die het COA stelt aan de huisvesting, is op korte termijn voor de doelgroep beschikbaar en 

via een eenvoudige vergunning(sprocedure) te regelen. 

 

Daarnaast willen we onderzoeken of er binnen de gemeente (met uitzondering van Petten) op korte 

termijn nog meer beschikbaar zijn of komen en geschikt zijn op grond van de eisen van het COA.  

 

Raadsvoorstel 
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Kaders 

Bestemmingsplan 

Het perceel Korfwaterweg 1 Petten ligt in het bestemmingsplan “Petten, 't Zand, Callantsoog en 

Groote Keeten” en heeft de bestemming “Recreatie”. De gronden binnen deze bestemming zijn 

bestemd voor gebouwen ten behoeve van:  

1. een appartementenhotel;  

2. recreatieappartementen;  

3. een jeugdherberg / hotel / pension. 

Het bestemmingsplan laat dus vormen van overnachting toe. Het gebruik voor opvang van 

asielzoekers is echter een maatschappelijke noodzaak en niet recreatief en dus niet passend binnen 

het geldende bestemmingsplan. 

 

Artikel 4, bijlage II besluit omgevingsrecht (Kruimelgevallenregeling) 

Planologische medewerking is mogelijk op grond van artikel 2.12 lid 1 onder a onder 2 Wabo in 

combinatie met artikel 4 bijlage II Bor (kruimelgevallenlijst). Daarin staat aangegeven dat: binnen de 

bebouwde kom medewerking kan worden verleend voor het gebruiken van bouwwerken, eventueel 

in samenhang met bouwactiviteiten die de bebouwde oppervlakte of het bouwvolume niet 

vergroten. Aangezien de opvang in het bestaande gebouw “Huis ter Duin” is voorzien is dit artikel van 

toepasing. Procedureel betekent dit dat als een aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit 

handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening met een regulier procedure afgehandeld kan 

worden. Binnen deze procedure is er geen verplichting tot inspraak. De aanvraag/vergunning mag 

niet in strijd zijn met een goede ruimtelijke ordening. 

 

Onderbouwing 

Het vluchtelingenprobleem is een Europees probleem dat de samenleving op lokaal niveau bezig 

houdt. Voor de vluchtelingen moet worden voorzien in (tijdelijke) huisvesting.  Aan de gemeentelijke 

overheid is verzocht om opvanglocaties beschikbaar te stellen. De gemeente Schagen wil daarin zijn 

verantwoordelijkheid nemen. De locatie Huis ter Duin is geschikt voor dit doel omdat het op korte 

termijn beschikbaar is en makkelijk en snel geschikt gemaakt kan worden. Het pand heeft een 

(recreatieve) bestemming, waar het mogelijk is om te overnachten. Het voldoet daarom aan de 

minimale eisen van brandveiligheid.    

 

Soort opvang 

De locatie wordt door het COA als aanvullende opvang gekwalificeerd en zal niet meer dan 3 jaar in 

gebruik worden genomen. Ervan uitgaande dat het gebouw op 1 maart 2016 in gebruik kan worden 

genomen, eindigt de termijn dan op 1 maart 2019 . Er zullen niet meer dan 225 mensen worden 

gehuisvest. Naar verwachting  zal het grootste gedeelte van deze mensen zogenaamde 

vergunninghouders zijn. Deze mensen hebben een verblijfsvergunning en wachten op passende 

huisvesting en mogen werken. De kinderen die hier gevestigd worden hebben recht op onderwijs. Het 

is belangrijk dat de mensen zich niet gaan vervelen. Er zal daarom veel aandacht zijn voor een 

goede dagbesteding.         

 

Communicatie 

Er heeft al overleg plaatsgevonden met een afvaardiging van de dorpsraad. Op basis van dit overleg 

zijn alle inwoners schriftelijk geïnformeerd over het voornemen Huis ter Duin in gebruik te nemen als 

opvanglocatie en zijn uitgenodigd voor de informatiebijeenkomst op dinsdagavond 13  oktober, in de 

kantine van camping de Watersnip. Hierin is het plan verder toegelicht en is iedereen in de 

gelegenheid gesteld zijn mening te uiten en vragen te stellen.  Tijdens deze druk bezochte 

bijeenkomst zijn de vragen en opmerkingen  zo open en concreet mogelijk beantwoord en is 

getracht de onzekerheid zoveel mogelijk weg te nemen en (onnodige) angstgevoelens te 

voorkomen.   

 

Economische impuls 

In een opvanglocatie werken ongeveer 4 COA-medewerkers per 100 bewoners, die geworven 

kunnen worden onder werkzoekenden binnen onze gemeente. De opvanglocatie biedt voorts 

werkgelegenheid aan beveiligers, schoonmakers, gezondheidszorgers. De kinderen van asielzoekers 

gaan naar school. Ook onbetaalde arbeid wordt gestimuleerd, gezien het aantal vrijwilligers dat een 
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bijdrage levert aan activiteiten voor asielzoekers, of hen begeleidt bij hun asielprocedure (via 

Vluchtelingenwerk). 

Asielzoekers voeren hun eigen huishouding en doen over het algemeen boodschappen in hun 

directe omgeving. Op jaarbasis besteden asielzoekers in een opvanglocatie daarmee een flink 

bedrag bij de lokale middenstand. Ook kunnen ze vrijwilligerswerk en in het geval van 

vergunninghouders betaald werk verrichten. 

 

Veiligheid 

Het COA is verantwoordelijk voor de veiligheid op een AZC- locatie, de gemeente voor de veiligheid 

buiten de locatie. In een AZC zijn altijd programmabegeleiders, BHV-ers en beveiligers van het COA 

aanwezig. Een mogelijk opvanglocatie dient voor advies voorgelegd te worden aan de 

Veiligheidsregio en aan de brandweer. 

 

Verantwoordelijkheden van het COA als een AZC wordt geopend, deze zijn: 

- Ondersteuning gemeente 

- Registratie 

- Huisvesting 

- Beheer 

- Onderwijs (voor volwassenen is dit bijvoorbeeld een inburgeringscursus) 

- Dagbesteding (in overleg met gemeente en dorpsraad) 

- Werktoeleiding 

- Gezondheidszorg  

- Veiligheid, openbare orde en beveiliging op het locatieterrein 

 

Verantwoordelijkheden gemeente als een AZC wordt geopend, deze zijn: 

- Raadsbesluit 

- Communicatie 

- Procedures en vergunningen 

- Veiligheid en openbare orde (buiten de locatie) 

- Intermediair bij onderwijs van leerplichtige kinderen 

 

Financiën  

De opvang en huisvesting van asielzoekers wordt betaald door het COA. Alle afspraken worden 

vastgelegd in een bestuursovereenkomst. Het COA sluit rechtstreeks een overeenkomst met de 

eigenaar van het pand voor het gebruik van het pand. Ook voorbereidingskosten worden vergoed. 

De scholen die asielkinderen opvangen ontvangen hiervoor een vergoeding. In hoeverre de 

vergoedingen voldoende zijn om alle kosten te dekken is op dit moment nog niet aan te geven. 

Verder is bekend dat de VNG afspraken met het rijk heeft gemaakt over de financiën in dit vraagstuk. 

Ook hier is nog niets bekend over de hoogte van deze bijdrage. 

 

Met de eigenaar van het pand zal een planschade-overeenkomst worden afgesloten. 

 

Vervolgtraject 
Na uw instemming, kan de exploitant de benodigde omgevingsvergunning aanvragen. Het betreft 

een vergunning die op grond van een reguliere procedure afgehandeld kan worden. De 

bevoegdheid hiertoe ligt bij het college. Tegen een dergelijke vergunning bestaat de mogelijkheid tot 

het indienen van bezwaar, beroep en hoger beroep. Omdat dit een reguliere procedure betreft is er 

geen mogelijkheid voor inspraak (binnen de procedure). 

 

Daarnaast zullen nadere afspraken in een bestuursovereenkomst met het COA worden 

vormgegeven. Dit betreft de afspraken over aantallen en duur, maar ook afspraken over veiligheid, 

financiën en dagbesteding. 

 

Risico’s 

Het gebouw is geen gemeentelijk eigendom. Als de eigenaar geen vergunningsaanvraag doet of 

niet tot overeenstemming komt met het COA, heeft de gemeente geen mogelijkheid de opvang af 

te dwingen.  
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Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen. 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

 

 

Gepubliceerde bijlagen: 
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De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d .12 oktober 2015, nr. ;  

 

gezien het advies van de  d.d. ; 

 

 

besluit: 

 

1. De locatie Huis ter Duin (Korfwaterweg 1 Petten) aan te wijzen voor noodopvang van 

asielzoekers, voor een periode van maximaal 3 jaar, uiterlijk eindigend op 1 maart 2019;  

 

2. Te onderzoeken  welke panden en gronden binnen de gemeente Schagen nog meer 

geschikt zijn, of geschikt gemaakt kunnen worden voor de opvang van asielzoekers.  

 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 5 november 2015. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

Raadsbesluit 


