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uw brief 
--  

bijlage(n) 
-- 

      

      

Geachte college,   

Namens het Centraal Orgaan opvang asielzoekers heeft mevrouw Manja Meuleman op 

18 mei jl. contact gehad met de heer Ph. H. Graaf van Zuylen van Nijevelt over de 

continuering van de tijdelijke opvang van asielzoekers gedurende de komende 

wintermaanden op Landgoed Duinrell. Reeds vele jaren hebben de goede relatie met 

zowel de gemeente Wassenaar als Landgoed Wassenaar deze opvang mogelijk gemaakt. 

De goede samenwerking bleek in het bijzonder toen tijdens de coronapandemie opvang 

buiten de reguliere wintermaanden ook mogelijk was tijdens de rest van het seizoen.  

 

Actuele situatie en oplossingsrichting 

De toename van de instroom van nieuwe asielzoekers in 2022 alsmede de grote getallen 

statushouders in de opvang die niet kunnen doorstromen naar reguliere woningen door 

krapte op de woningmarkt, maakt dat bestaande opvanglocaties overvol zitten. 

Bovendien duurt de doorlooptijd van asielaanvragen momenteel langer dan gewenst en 

houdt de krapte op de arbeidsmarkt ons in haar greep.  

Onze capaciteit in de bestaande opvanglocaties heeft zijn maximun bereikt en we zijn 

dan ook continue op zoek naar reserveopvang. Hiervoor zijn we in gesprek met 

verschillende gemeenten.  

 

Graag wil het COA ook dit jaar wederom gebruik maken van landgoed Duinrell als 

tijdelijk asielzoekerscentrum. 
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Concreet verzoek 

Om bovenstaande redenen verzoeken we u om medewerking te verlenen aan het in 

gebruik nemen van een gedeelte van landgoed Duinrell als asielzoekerscentrum voor 

maximaal 930 bewoners voor de periode van 7 november 2022 tot en met 27 maart 

2023.  

 

Wij zien uw antwoord met belangstelling tegemoet en zijn uiteraard bereid dit verzoek  

nader toe te lichten.  

 

 

 

Hoogachtend, 

Centraal Orgaan opvang asielzoekers, 

 

 

Frank van der Plas 

Manager Vastgoed & Facilitair 

 

 

 


