
Informatie over vluchtelingenopvang in Petten 

Op dinsdag 13 oktober vond in de Watersnip in Petten een informatieavond plaats over de 

voorgenomen opvang van vluchtelingen in Huis ter Duin. Zo’n 250 inwoners van Petten 

bezochten de bijeenkomst. De vragen die zij tijdens de avond stelden en de antwoorden 

daarop kunt u hier lezen. Bij de informatieavond waren raadsleden van alle fracties 

aanwezig. Op basis van  wat zij daar hoorden hebben zij besloten de besluitvorming over de 

opvang uit te stellen tot 5 november, zodat er meer tijd is om de verschillende input van 

inwoners af te wegen alvorens een beslissing te nemen. 

Wanneer komen de vluchtelingen naar de opvang in Petten? 
aanvankelijk was de bedoeling dat de eerste 150 vluchtelingen op zeer korte termijn (binnen 

twee a drie weken) zouden worden opgevangen. Daarna zou er verbouwd worden zodat 

mogelijk nog 75 vluchteling bij gehuisvest kunnen worden. Dat is ook de reden dat de 

besluitvorming zo snel moest plaatsvinden. Nu blijkt dat Huis ter Duin niet op die korte termijn 

beschikbaar en gereed is voor vluchtelingen is de verwachting dat er vanaf maart 2016 

vluchtelingen worden opgevangen. 

Hoeveel vluchtelingen worden in Petten opgevangen? En voor hoe lang? 
In Petten wordt in Huis ter Duin een tijdelijke opvang voor vluchtelingen gerealiseerd. Daar 

mogen maximaal 225 vluchtelingen worden opgevangen voor de duur van maximaal 3 jaar. 

Komt er noodopvang in Petten? Wat kunnen wij verwachten? 
Er komt geen noodopvang in Petten, maar tijdelijke opvang. Hieronder leest u wat het 

verschil is tussen de verschillende soorten opvang. Belangrijk is dat het COA bij tijdelijke 

opvang (zoals in Petten) zorgt voor dagbesteding, onderwijs en bijvoorbeeld sportfaciliteiten, 

en dat bewoners zelf over geld beschikken waarmee ze hun boodschappen kunnen doen. In 

Petten komt opvang voor maximaal 225 bewoners, voor een periode van maximaal 3 jaar. 

Crisisopvang. Locaties (zoals sporthallen) die normaal bij incidenten, rampen of crisis worden 

gebruikt door ‘bevolkingszorg’. Op 17 september deed het COA samen met het ministerie en 

het Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC) een oproep aan gemeenten om 

locaties aan te melden. Crisisopvang is bedoeld voor in beginsel 72 uur, waarna de 

vluchtelingen kunnen doorstromen naar de andere opvangvormen van het COA. De 

gemeente is verantwoordelijk voor de inrichting en de dagelijkse gang van zaken rondom 

crisisopvang. Het COA is verantwoordelijk voor de overige opvangvormen. 

 

Noodopvang. Hallen en locaties voor paviljoens voor de duur van zes tot twaalf maanden 

met een opvangcapaciteit tussen de 300 en 600-plus bewoners. Bij voorkeur in de directe 

nabijheid van een tijdelijke of reguliere opvanglocatie. Noodopvanglocaties realiseren we in 

goede samenwerking met gemeenten in hoog tempo. Door de hoge instroom redden we 

het ook met deze noodopvanglocaties niet.  

Tijdelijke opvang. Recreatieparken, migrantenhuisvesting of vergelijkbare accommodaties 

waarvan de verhurende eigenaar de exploitatie deels uitvoert. Dit voor de duur van één tot 

maximaal drie jaar jaar met een opvangcapaciteit van 300 tot 800-plus bewoners. 

 

Reguliere opvang. Een asielzoekerscentrum (azc) dat door het COA wordt geëxploiteerd 

voor een termijn vanaf twee jaar met een opvangcapaciteit van 300 tot 1500-plus personen. 

Bij deze termijnen kan het COA investeren en is een financieel verantwoorde exploitatie 

mogelijk die voldoet aan ons politiek gedragen plan van eisen.   

Wat is de samenstelling van de groep die in Petten wordt opgevangen? 
Dat is nu nog niet te zeggen. De opvang zal pas in maart 2016 in gebruik worden genomen 



en het is niet te zeggen wie er dan aan de gemeente Schagen worden toebedeeld. 

Bovendien zal er in de drie jaar dat de opvang duurt verloop zijn in de groep: er stromen 

mensen door naar reguliere opvang of naar een woning en er komen nieuwe mensen in hun 

plaats. Het COA houdt bij het onderbrengen van mensen op locaties rekening met de 

schaal van de opvang en de samenstelling van de groep. De opvang in Petten is (voor 

COA-begrippen) kleinschalig. Het ligt niet voor de hand om daar complexe groepen als 

bijvoorbeeld alleen reizende minderjarige vluchtelingen op te vangen. Het zal gaan om een 

mix van gezinnen met kinderen en alleenstaande volwassenen (mannen en vrouwen). Het 

grootste deel van de vluchtelingen komt uit Syrië, een tweede grote groep komt uit Eritrea en 

de restgroep bestaat uit allerlei verschillende nationaliteiten. 

Waarom komt de opvang in Huis ter Duin? Er staan toch genoeg andere 

gebouwen leeg in Schagen? 
Het COA beoordeelt en selecteert de locaties op geschiktheid voor opvang. Er is contact 

gelegd tussen de eigenaar van Huis ter Duin in Petten en het COA. Toen deze twee partijen 

bepaalden dat daar opvang kon plaatsvinden was het aan ons als gemeente om de 

besluitvorming in gang te zetten. Ondertussen zijn we zelf bezig met een inventarisatie van 

mogelijke opvanglocaties. Het COA zal per locatie beoordelen of daar opvang mogelijk is, in 

het geval dat er meer opvangplaatsen van onze gemeente worden gevraagd. 

 

Moet de gemeente nu voor de verbouwing van Huis ter Duin betalen? 
Nee. Het COA huurt (met geld dat zij ontvangen van de Rijksoverheid) het gebouw van de 

eigenaar. In ruil voor de afgesproken huurprijs moet de eigenaar zorgen dat het gebouw aan 

de eisen van het COA voldoet (brandveiligheid, bouwtechnische eisen etc.). De verbouwing 

komt voor rekening van de eigenaar. 

 

Ik lees in de media dat de vluchtelingenstroom afneemt, dan is opvang in 

Petten toch niet meer nodig? 
De toestroom van vluchtelingen was de afgelopen week inderdaad lager dan de weken 

daarvoor, maar is nog steeds vele malen hoger dan normaal en de capaciteit in bestaande 

asielzoekerscentra (AZC’S) in bij lange na niet voldoende. Ter illustratie: de afgelopen jaren 

ving het COA ongeveer 100 nieuwe vluchtelingen per week op; eind september van dit jaar 

was de toestroom meer dan 3.000 vluchtelingen per week. In de afgelopen week is dit 

aantal teruggelopen naar 2.000 per week, maar dat is nog steeds 20 keer zo veel als 

normaal. Om alleen al het aantal vluchtelingen van die ene week op te vangen hebben we 

ongeveer 10 opvanglocaties nodig zoals die in Petten.  

 

Hoe gaat u onze veiligheid garanderen? Ik zie in de media dat er veel 

alleenstaande mannen bij de vluchtelingen zitten en ik ben bang dat daar 

criminelen en verkrachters tussen zitten. 
Er is op de opvanglocaties van het COA 24 uur per dag, zeven dagen in de week iemand 

aanwezig die verantwoordelijk en aanspreekbaar is voor de veiligheid. Daarnaast 

onderhoudt de opvanglocatie nauw contact met de wijkagent, zodat deze een vinger aan 

de pols kan houden en er snel kan worden ingegrepen als zich problemen mochten 

voordoen. Maar niets wijst erop dat zich onder de vluchtelingen meer criminelen of 

verkrachters bevinden dan onder onze eigen bevolking. Het aantal incidenten waarbij 

asielzoekers betrokken waren is tot nu toe juist relatief heel laag.  

 

Onder de vluchtelingen zijn veel mannen uit een moslimcultuur. De opvang is 

dicht bij het strand, zijn de schaars geklede dames wel veilig? 
Uit niets blijkt dat de vluchtelingen anders op strandgangers reageren dan onze eigen 

bevolking. In Bergen aan Zee is bijvoorbeeld een opvang met 100 vluchtelingen vlak bij de 

strandopgang en daar zijn tot nog toe 0 incidenten geweest, 0 meldingen van overlast, noch 

door omwonenden, noch door toeristen of bezoekers van het strand. Bewoners van de 



opvang worden door het COA goed voorgelicht over de Nederlandse cultuur en 

omgangsvormen, en ze worden goed begeleid. Mocht zich toch overlast voordoen, in welke 

vorm dan ook, dan is er in de opvanglocatie  24/7  iemand aanwezig die verantwoordelijk is 

voor de veiligheid, bij wie u terecht kunt. 

 

Wat als er IS-militanten tussen de vluchtelingen zitten? Worden alle 

vluchtelingen wel goed gescreend? 
Bij aankomst in Nederland worden alle vluchtelingen gescreend door zowel de AVIM 

(vreemdelingenpolitie) als door de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst). De screening 

betreft zowel papieren als biometrie (bijvoorbeeld vingerafdrukken, gezichtsopname en 

vingerafdrukken). 

We zouden van Petten een bruisende toeristenplaats maken, gaat dat nu niet 

meer door? 
De ontwikkeling van Petten gaat absoluut door! We maken een prachtig nieuw plein en 

ontwikkelen het strand door. De komst van vluchtelingen naar Huis ter Duin doet daar niets 

aan af. 

 

Er zou in de plaats van Huis ter Duin een nieuw hotel komen, dat kan toch niet 

als daar vluchtelingen in zitten? 
Het nieuwe hotel komt er, maar de bouw was niet voor de heel korte termijn gepland. De 

nodige procedures voor de bouw van het hotel lopen, en in de tussentijd kunnen we op die 

plaats onderdak bieden aan (maximaal) 225 mensen in nood. 

 

Hoe gaat u ondernemers in Petten voor inkomstenderving compenseren als 

de toeristen wegblijven door de komst van vluchtelingen? 
Uit niets blijkt dat het verblijf van vluchtelingen in een gemeente de komst van toeristen 

nadelig beïnvloedt. Het gaat om een relatief kleine groep mensen op één locatie, te midden 

van een omgeving die steeds aantrekkelijker wordt door alle ontwikkelingen. Wij hebben er 

vertrouwen in dat de toeristen zich uitstekend zullen vermaken in het mooie Petten. 

 

Investeerders maken zich zorgen over de planning. Als die niet betrouwbaar 

blijkt, zou de voortgang van projecten in het geding kunnen komen. Wil de 

burgemeester hierover het gesprek aan? 
Jazeker, de burgemeester en de verantwoordelijke wethouders gaan graag op die 

uitnodiging in, en betrekken daar graag van meet af aan de raad bij. Het college neemt zijn 

maatschappelijke verantwoordelijkheden serieus, zowel wat betreft de vluchtelingenopvang 

als wat betreft de economische gezondheid van onze gemeente, dus dat gesprek gaan we 

graag aan. 

 

Ik maak me zorgen over de kwaliteit van het onderwijs als er te veel 

buitenlandse kinderen tegelijk op school komen in Petten. Wat gaat u hieraan 

doen? 
Als er onderwijsplichtige kinderen in de opvang komen beoordeelt het COA of die kinderen 

in staat zijn om in te stromen in het reguliere onderwijs (wat op zich het beste is voor de 

integratie van het hele gezin), of dat ze in een internationale schakelklas worden geplaatst 

waar ze eerst de taal kunnen leren en kunnen wennen aan Nederlandse onderwijsmethodes. 

Als er meerdere kinderen uit de vluchtelingenopvang naar school gaan in het dorp, wordt 

samen met de school gekeken of extra begeleiding nodig is en dan zorgt het COA dat die 

begeleiding er komt. 

 

Mijn volwassen kinderen staan op de wachtlijst voor een sociale huurwoning. 

Worden die huurwoningen straks voor hun neus weggekaapt door de 

vluchtelingen? 



Nee. Allereerst is het niet zo dat de vluchtelingen die in Petten tijdelijke opvang krijgen ook in 

onze gemeente blijven wonen. De tijdelijke opvang is verspreid door heel Nederland en de 

toewijzing van huizen ook. Dus het kan zijn dat iemand die tijdelijk wordt opgevangen in 

Petten straks een huis krijgt toegewezen in Drenthe, of elders in Nederland. Daarnaast is het 

tekort aan sociale huurwoningen in grote delen van Nederland al langer een probleem. Door 

de komst van de vluchtelingen is een oplossing urgenter geworden en dat zorgt ervoor dat 

provincies, gemeenten en woningcorporaties samen op zoek gaan naar snelle en creatieve 

oplossingen. Er worden in versneld tempo huurwoningen gebouwd, maar er worden voor de 

vluchtelingen ook andere oplossingen gezocht, zoals de realisatie van containerwoningen, 

huisvesting in kantoorgebouwen etc. 

 

Waarom wordt de opvang niet veel kleinschaliger georganiseerd? Dat is 

minder belastend voor de dorpen en toch ook beter voor de integratie van 

de vluchtelingen? 
De gemeente zou het liefst willen dat opvang zo kleinschalig mogelijk wordt geregeld. In 

kleine groepen verspreid door de hele gemeente. Het COA heeft echter uitgelegd dat 

dergelijke kleinschalige opvang niet haalbaar is, omdat dat niet te bemensen is. In de 

huidige opvang is voor elke 100 vluchtelingen 4 fte personeel beschikbaar voor begeleiding 

en veiligheid.  Als je die 100 vluchtelingen over verschillende locaties zou verdelen, kun je met 

die 4 fte nooit zorgen voor 24/7 bemensing van de locaties. Met het geld dat voor 

vluchtelingenopvang beschikbaar is, is kleinere schaal dus op dit moment niet haalbaar. 

 

Worden er ook uitgeprocedeerde asielzoekers in Petten opgevangen? Ik ben 

bang dat deze op een gegeven moment als illegaal gaan rondzwerven in 

ons dorp. 
Het is niet 100% uit te sluiten, maar gezien de kleinschaligheid van Petten is het zeker niet voor 

de hand liggend dat op deze locatie uitgeprocedeerde asielzoekers zullen worden 

geplaatst. Overigens is het ook niet voor de hand liggend dat iemand die illegaal wordt, in 

zo’n kleine gemeenschap zou blijven, aangezien hij/zij daar erg snel zou opvallen. 

 

 

 


