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Geachte college,  

 

 

 

Het coronavirus heeft ons helaas nog steeds in z’n grip. Dit heeft grote impact op onze 

maatschappij. Groter dan dat wij tot nu toe hebben kunnen indenken. Om die reden 

hebben wij gesprekken gevoerd met de heer Van Zuylen van Nijevelt van Landgoed 

Duinrell. Uit deze gesprekken is naar voren gekomen dat de korte termijn voor zowel 

Duinrell als COA nog veel onzekerheden biedt. COA heeft nog steeds dringende 

behoefte aan opvangplaatsen en Duinrell wordt hard getroffen door het nog steeds 

wegblijven van vakantiegangers. Partijen hebben de onderlinge behoefte en 

mogelijkheden om deze crisis te weerstaan naast elkaar neergelegd. Op basis hiervan 

zien wij mogelijkheden elkaar te helpen en onze samenwerking te verlengen. 

 

Verzoek aan het college van burgemeester en wethouders 

Onze huidige bestuursovereenkomst loopt per 15 maart 2021 af. COA verzoekt uw 

medewerking te verlenen aan het langer in gebruik nemen van een gedeelte van 

Landgoed Duinrell als asielzoekerscentrum voor de onderstaande periode en aantallen: 

https://plein-dms.coa.local/processen/LP00000378/uitgaande-post-2021/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=CDR-512760
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• In de periode 15 maart t/m 14 juni 2021 worden maximaal 650 personen 

opgevangen. Daarbij worden maximaal 761 capaciteitsplaatsen gerealiseerd. Er zal 

een beweging zijn van uitstroom van bewoners. 

• In de periode 15 juni t/m 12 september 2021 vindt er geen opvang op Duinrell 

plaats. 

• Vanaf 13 september 2021 start opvang in Duinrell met geleidelijke opbouw naar 

maximaal 650 personen. 

• Vanaf 1 november 2021 opbouw naar maximaal 930 personen, waarbij maximaal 

1.035 capaciteitsplaatsen gerealiseerd worden. 

• Vanaf 15 maart 2022 einde (reguliere) winteropvang en is de opvang geheel 

gestopt. 

 

 

Gedurende deze periode streeft COA zo min mogelijk verhuisbewegingen te laten 

plaatsvinden, tenzij deze echt nodig zijn voor het te volgen IND (asiel) proces. In 

verband met het corona-virus volgt het COA de richtlijnen van het RIVM, het COA 

heeft hier ook contact over met de GGD in uw regio. Vanwege het corona virus worden 

bewoners op het azc in Duinrell geplaatst wanneer deze minimaal 2 maanden in 

Nederland verblijven. Alle reeds eerder gemaakte afspraken met de gemeente 

Wassenaar blijven uiteraard gehandhaafd 

 

COA besteedt veel aandacht aan de activering van haar bewoners. Los van onze eigen 

activiteiten doen wij dit veelal ook in samenwerking met lokale vrijwilligers. Wij zijn 

heel blij met het enthousiaste vrijwilligersaanbod in de gemeente Wassenaar. 

Momenteel hebben wij een pas op de plaats moeten maken vanwege de corona 

maatregelen. Wanneer de mogelijkheid zich weer aandient maakt COA daar weer 

dankbaar gebruik van. 

 

 

Hoogachtend, 

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) 
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Dr. M. Schoenmaker 

Bestuursvoorzitter 


