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Geachte heer De Wit, 

 

Onlangs heeft u een aantal vragen gesteld over de gevolgen, gezien vanuit de toeristische sector, 

van de tijdelijke opvanglocatie te Petten.  In deze brief beantwoorden wij deze vragen. 

 

In algemene zin willen wij aangeven dat het de bedoeling is om in Petten geen asielzoekers te 

huisvesten maar mensen die een vergunning voor (tijdelijk) verblijf hebben. Zij hebben hun status als 

asielzoeker achter zich gelaten. 

 

1. Welke randvoorwaarden worden gesteld om Petten geen negatief imago schade op te laten 

lopen? 

 

Het is geen vaststaand gegeven dat het openen van een tijdelijke opvanglocatie direct leidt 

tot imagoschade. De mensen die in deze opvanglocatie zullen worden opgevangen zijn naar 

waarschijnlijkheid mensen met een vergunning om zich tijdelijk dan wel langdurig in 

Nederland te vestigen. Zij zullen zich tijdens hun verblijf vooral richten op integratie en de 

verhuizing naar de gemeente van vestiging. 

 

2. Welke maatregelen worden genomen om de asielzoekers aan een baan te helpen om zo 

ook voor deze mensen perspectief te bieden? 

 

De vergunninghouders zullen zich tijdens het verblijf in de tijdelijke opvang in eerste instantie 

vooral richten op hun integratie en de verhuizing naar de gemeente van vestiging. 

Tegelijkertijd zullen wij als gemeente hen actief begeleiden naar (tijdelijk) werk hier in de 

omgeving dan wel in de omgeving waar zij zich (willen) gaan vestigen.  

 

3. Biedt u de asielzoekers goed openbaar vervoer, met een regelmatige time-tabel van en naar 

Schagen? 

 

Het COA neemt bij haar onderzoek naar de locaties ook de bereikbaarheid van de locatie 

met het openbaar vervoer mee. Het COA heeft aangegeven deze locatie te willen 
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gebruiken als tijdelijke opvanglocatie. De huidige verbindingen van het openbaar vervoer 

vallen binnen de eisen die het COA er aan stelt. 

 

4. Waarom is de keuze niet op Schagerbrug gevallen? 

 

Met de aanwijzing van de tijdelijke opvanglocatie van Petten is niet te zeggen dat er geen 

andere locaties ook nog bestemd zullen worden als tijdelijke opvanglocatie in de toekomst. 

Op dit moment heeft het COA van deze locatie aangegeven om er gebruik van te willen 

maken als tijdelijke opvanglocatie. Het COA neemt hier zelfstandig een besluit in. 

 

5. Zijn er harde garanties gesteld dat de opvang maximaal 3 jaar duurt? Heeft u een boete 

clausule opgenomen als deze termijn wordt overschreden? 

 

Er is door het college besloten om de tijdelijke opvanglocatie voor de termijn van maximaal 3 

jaar aan te wijzen. Het college zal met betrekking tot de opvanglocatie haar handhavende 

taak uitoefenen indien noodzakelijk. Daarbij zal op dat moment worden bekeken welk 

handhavingsinstrument wordt ingezet. In dit kader zullen wij randvoorwaarden opnemen in de 

te verstrekken vergunning. 

 

Wij gaan ervan uit de vragen hiermee te hebben beantwoord. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

gemeentesecretaris 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

burgemeester 

 

 

 

 

 

 


