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Onderwerp: Verlenging tijdelijke opvang asielzoekers op Landgoed Duinrell 

Bijlage(n): Evaluatie winteropvang 2019 – 2020 

Formeel verzoek COA 13 mei 2020 

Brief directie Duinrell m.b.t. opvang 

 

 

Geachte Raad, 

 

Het college van burgemeester en wethouders wil u met deze informatiebrief informeren dat er op 

13 mei  2020 een verzoek is ontvangen van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) over 

de verlenging van de tijdelijke opvang van asielzoekers in Duinrell voor de zomerperiode. Dit in 

verband met de langdurige impact van de coronamaatregelen. Naast de zomeroverbrugging is ook 

het verzoek om winteropvang 2020 – 2021 daarop aan te laten sluiten. Het college staat hier 

positief tegenover, maar heeft hiertoe wel duidelijke aanvullende voorwaarden aan het COA 

gesteld.  

 

Hieronder leest u verder hoe het college van B en W reageert op deze aanvullende verzoeken en 

welke afwegingen ze daarbij maakt. 

 

Positieve en goede samenwerking COA, Duinrell en gemeente winter opvang 2019 - 2020 

De gemeente Wassenaar, het COA en Duinrell hebben al vanaf 2009 met enige regelmaat 

samengewerkt als het gaat om tijdelijke winteropvang van asielzoekers op landgoed Duinrell.  

Zoals u weet heeft het COA ook in de afgelopen winterperiode 2019 - 2020 gebruik gemaakt van 

een deel van landgoed Duinrell voor winteropvang van asielzoekers.  
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Op 30 september 2019 is de tijdelijke opvang gestart. Dit zou tot en met 31 maart 2020 duren. 

Door de Coronacrisis en het wegvallen van andere noodopvangplekken elders in het land, is 

Wassenaar gevraagd om acute hulp te bieden door mee te werken aan een verlenging van de 

huidige opvang tot en met 30 juni 2020. Het college van B en W heeft daarop positief gereageerd 

maar wel aanvullende voorwaarden aan het COA gesteld.  

 

Als bijlage treft u bij deze brief de evaluatie van de locatiemanager van het COA over de afgelopen 

winteropvangperiode.  Het algemene beeld is wel dat er goed en constructief is samengewerkt met 

aandacht voor en naleving van de gemaakte voorwaarden en afspraken in de afgelopen maanden. 

 

Corona versterkt doorstroomproblemen op nationaal niveau 

Op dit moment verblijven 591 asielzoekers op Duinrell. De doorstroom wordt bemoeilijkt door het 

landelijk grote tekort aan reguliere opvangplekken en doordat het behandelen van asielaanvragen 

momenteel helemaal stil ligt onder andere door de coronamaatregelen.  

Bij het COA worden de RIVM richtlijnen aangehouden en men is in contact met de GGD 

Haaglanden. Dit in lijn met de maatregelen tegen het verspreiden van het coronavirus. Hierover 

bent u geïnformeerd via de raadsinformatiebrief 029 van 18 maart jl. 

 

Formeel verzoek tot verlenging opvang tot en met de winterperiode 2021 

Het COA heeft bij de directie van Duinrell geïnformeerd over de mogelijkheden van het voortzetten 

van de tijdelijke opvang in coronatijd. De positieve grondhouding (lees verderop in deze brief) van 

Duinrell heeft bijgedragen aan het COA-verzoek aan de gemeente Wassenaar namelijk om de 

opvang deze zomer te continueren tot en met de winteropvang 2020 – 2021. 

Het gaat hierbij om: 

• maximaal 650 bewoners voor de periode van 1 juli 2020 tot 15 maart 2021; 

• indien nodig ophoging tot 930 bewoners van 1 nov. 2020 tot 15 maart 2021. 
 

Verzoek van Duinrell aan B en W 

De bestrijdingsmaatregelen tegen het coronavirus hebben er voor gezorgd dat nationale 

pretparken tot nu gesloten bleven. Door de Europese lock-down is de toestroom van 

(internationale) toeristen naar Wassenaar volledig gestopt, in ieder geval tot 1 juni en 

waarschijnlijk ook nog de zomer. Dit heeft grote negatieve economische gevolgen voor een 

onderneming als Duinrell. Onder normale omstandigheden zou een dergelijke aanvraag niet aan de 

orde zijn maar het landgoed beschikt over de fysieke ruimte voor deze -onverwachtse- opvang.  In 

een brief van 28 april j.l. aan het college van B en W geeft de directie van Duinrell aan graag mee 

te werken aan de opvang van asielzoekers deze zomer. 

Inmiddels is het vakantiepark onder restricties weer geopend. Omdat de asielzoekersopvang een 

aparte ingang heeft en een eigen deel van het terrein, zullen de toeristen geen hinder ondervinden 

van de opvang. 

 

Omgevingsvergunning aangevraagd 

Omdat het terrein van Duinrell volgens het bestemmingsplan in de zomer alleen voor recreatieve 

doeleinden gebruikt mag worden, is er een verzoek ingediend voor een omgevingsvergunning voor 
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‘het handelen in strijd met het bestemmingsplan’. Om te voorkomen dat door het behandelproces 

van de vereiste omgevingsvergunning, de planning niet gehaald kan worden heeft Duinrell op 

voorhand op 28 april jl een vergunning aangevraagd. 

 

Conform artikel 3.8. Wabo is daar kennis van gegeven op 7 mei j.l. in het gemeenteblad op 

www.officiëlebekendmakingen.nl. Deze kennisgeving is niet meer dan informatief en zegt niets 

over hoe er besloten gaat worden omtrent de aanvraag. Zodra de overeenkomst tussen het COA 

en de gemeente gesloten is, kan deze als motivering onder de omgevingsvergunning gelegd 

worden. De hieronder genoemde voorwaarden uit de overeenkomst worden daarmee 1-op-1 aan 

de omgevingsvergunning gekoppeld. 

Afwegingen college B en W Wassenaar 

Hoewel het college van B en W hierin formeel geen rol heeft, omdat het een privaatrechtelijke 

overeenkomst betreft tussen het COA en Duinrell, vinden zowel het COA als het college van B en W 

het van belang dat dit formele verzoek in goed overleg en samenspraak plaatsvindt. Het college 

van B en W vindt het van groot belang om u als raad aan de voorkant te informeren en mee te 

nemen in alle afwegingen.  

 

Aanvullende voorwaarden t.a.v. de opvang naar de winter 2020 - 2021 

Het college van B en W heeft bij de het COA nadrukkelijk  aanvullende voorwaarden gesteld aan de 

opvang namelijk: 

 

1. Geplaatste asielzoekers dienen minimaal 2 maanden in Nederland te zijn; 

2. Er moet een goede dagbesteding geboden worden aan de asielzoekers; 

3. Er moet garantie zijn om overlast tegen te gaan; 

4. Er kunnen geen kinderen in de basisschool leeftijd geplaatst worden(zoals thans ook het 

geval); 

5. Nu er verlenging plaats gaat vinden, zullen er asielzoekers op Duinrell verblijven die langer 

dan 6 maanden in Nederland zijn. Deze hebben het recht zich in te schrijven in het BRP. De 

gemeente heeft hier geen capaciteit voor. 

Asielzoekers die reeds een half jaar in Nederland verblijven en het recht hebben zich in te 

schrijven in het BRP, moeten dit kunnen doen via het COA d.w.z. via de BRP-straat in 

Budel of Ter Apel. Aan COA is gevraagd dit regelen/borgen. Asielzoekers die reeds 

ingeschreven staan bij een andere gemeente en slechts een verhuizing willen doorgeven, 

kunnen dat wel bij de gemeente doorgeven 

6. Er dient een omgevingsvergunning voor het handelen in strijd met het bestemmingsplan 

aangevraagd te worden door Duinrell. In de zomermaanden mag namelijk volgens het 

bestemmingsplan het terrein alleen gebruikt worden voor recreatieve doeleinden; 

7. Tijdens de zomeropvang dienen de verhuisbewegingen zoveel mogelijk beperkt te worden, 

dat wil zeggen dat de verlenging verleend wordt aan een deel van de bestaande groep 

vanwege bijzondere omstandigheden Het streven is om een vaste groep bewoners te 

http://www.officiëlebekendmakingen.nl/
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hebben die kennis hebben van Wassenaar en een netwerk binnen de Wassenaarse 

gemeenschap. 

 

Afspraken over toezicht en veiligheid 

Het COA treft maatregelen om de veiligheid op de locatie te waarborgen en hier zijn met de 

gemeente nadere afspraken over gemaakt. Zo is er is 24 uur per dag beveiliging aanwezig en zijn 

de medewerkers van het COA van 8.00 uur tot 22.00 uur op werkdagen en op zaterdag en zondag 

van 9.00 tot 17.00 uur op de locatie Duinrell aan het werk. Het COA verzorgt de opvang en 

begeleiding van deze mensen tot en met 15 maart 2021. De beveiliging wordt verzorgd door 

Duinrell.  Deze beveiligers hebben ook contact met de winkeliers in de Langstraat en omgeving. Bij 

vragen van omwonenden neemt het COA contact met hen op. 

Daarnaast wordt er nauw samengewerkt met de politie en vindt er iedere twee weken tijdens het 

Veiligheidsoverleg een uitwisseling plaats van de stand van zaken.  

Het politieteam Wassenaar heeft een vaste wijkagent voor Duinrell en het COA. Hij/zij is het eerste 

aanspreekpunt voor operationele zaken en onderhoudt het contact met de beveiliging en de 

medewerkers. In de afgelopen periode hebben zich een relatief gering aantal incidenten 

voorgedaan op het gebied van kofferbakverkopen, ruzie/twist/onenigheid en kleine vermogens- en 

geweldsdelicten. Het ging hier om zaken op het terrein zelf tussen bewoners en zijn grotendeels 

intern door COA medewerkers of de beveiligers opgelost. Eenmaal zijn twee bewoners van het COA 

aangehouden en vervolgd voor diefstal uit een auto. 

  

Communicatie met de buurt 

Om een goede omgang met de buurtbewoners rondom Duinrell te bevorderen, informeren de 

gemeente en het COA hen wederom met een gezamenlijke bewonersbrief, waarin tevens 

contactgegevens worden vermeld voor degene die aanvullende vragen hebben. Ook zal er een 

persbericht worden verstuurd. 

Tot slot 

Door de Coronamaatregelen zijn de activiteiten met vrijwilligers momenteel gestopt en zullen weer 

opgestart worden zodra dit  mogelijk is. De gemeente heeft, zoals eerder, met het COA 

afgesproken dat zij zich zullen blijven inspannen om de verdere opvang goed en veilig te laten 

verlopen met extra zorg rondom de coronabestrijdingsmaatregelen en aandacht voor het creëren 

van draagvlak binnen de lokale samenleving en een goede communicatie met de buurt en inwoners 

van Wassenaar.  

 

Door landelijk en lokaal samen te werken helpen we elkaar deze crisis goed en gezond door te 

komen. 
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Met vriendelijke groet, 

 

het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

H.I.P. Oppatja, drs. L.A. de Lange, 

gemeentesecretaris burgemeester 

 

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief. 

 


