Vragen en antwoorden tijdelijke noodopvang ’s-Gravendeel
Waarom komt er een noodopvang in 's- Gravendeel?
Het COA heeft te maken met een groot tekort aan opvanglocaties in ons land. Dat komt door een
groter aantal mensen dat asiel aanvraagt in Nederland, de komst van Afghaanse evacués en doordat
asielzoekers met een verblijfvergunning langer in de opvang verblijven door tekort aan woonruimte in
Nederland. Daarom heeft het kabinet een oproep gedaan aan onder andere provincies en gemeenten
om hulp te bieden bij het vergroten van de opvangcapaciteit en het (tijdelijk) huisvesten van
vergunninghouders.
Het COA heeft gemeente Hoeksche Waard dan ook gevraagd om mee te werken aan een tijdelijke
noodopvanglocatie op het terrein van het voormalige asielzoekerscentrum (AZC) in ’s-Gravendeel. De
gemeente verleent hier onder voorwaarden medewerking aan. Wij dragen daarmee bij aan het
oplossen van een landelijk probleem.
De Hoeksche Waard heeft bovendien ervaringen met het opvangen van vluchtelingen in het verleden,
zowel in ’s-Gravendeel als in Oud-Beijerland. Daarbij was steeds sprake van een grote bereidheid
van inwoners en maatschappelijke organisaties om deze mensen op te vangen en waar mogelijk te
helpen.
Waar is de tijdelijke opvanglocatie?
De tijdelijke opvanglocatie is op het terrein van het voormalig asielzoekerscentrum (AZC) in ’sGravendeel, Kilweg 41.
Waarom is gekozen voor deze locatie?
Op deze locatie was voorheen een AZC. De grond is eigendom van het COA en de infrastructuur en de
dienstgebouwen zijn nog aanwezig. De locatie is snel en efficiënt in te zetten. De locatie is de
afgelopen weken geschikt gemaakt voor de opvang. Zo zijn er onder andere tijdelijke woonunits
(stacaravans) met basisvoorzieningen geplaatst.
Hoe lang wordt de noodopvanglocatie in gebruik genomen?
Het COA richt deze locatie voor een half jaar in als noodopvang. Er is een mogelijkheid om deze
periode te verlengen met nog een half jaar.
Komt het AZC uiteindelijk terug?
Het COA heeft aangegeven te willen praten over een mogelijke heropening van het AZC in de
toekomst. Hierop heeft de gemeente laten weten deze gesprekken pas te willen voeren na een
uitvoerige evaluatie van de eerste 6 maanden noodopvang. Die evaluatie wordt uitgevoerd in
samenspraak met inwoners en het maatschappelijk middenveld. Wilt u hierover op de hoogte blijven?
Meld u dan aan voor onze (digitale) nieuwsbrief via www.gemeentehw.nl/noodopvang.
Wanneer komen de eerste tijdelijke bewoners?
Het COA heeft de noodopvang op 15 december 2021 geopend. Nog steeds worden er stapsgewijs
stacaravans geplaatst. Iedere week komt er een aantal nieuwe stacaravans aan op de locatie. Deze
komen rechtstreeks uit de fabriek in Frankrijk. Op 15 december arriveerden de eerste 96 bewoners.
Het COA streeft naar het gefaseerd (in kleine groepjes) ontvangen van mensen.
Om hoeveel tijdelijke bewoners gaat het?
Er zullen maximaal 375 mensen opgevangen worden.
Wat gaat er precies op de locatie komen?
De bewoners van de tijdelijke opvang gaan wonen in stacaravans. Daarvan komen er 88 te staan,
verspreid over het terrein. Er komen 2 soorten: voor 4 en 6 personen. Ze hebben 2 of 3 slaapkamers,
een keukentje en sanitair. De bewoners kunnen dus zelf koken. De was doen gebeurt in verschillende
wasunits op het terrein, waar wasmachines en drogers staan. Ook in de omgeving van de noodopvang
komen er voorzieningen. Zo worden er bijvoorbeeld (extra) prullenbakken geplaatst langs de Kilweg.

Komen er mensen uit Afghanistan in de noodopvang?
Evacués uit Afghanistan zijn in de afgelopen weken opgevangen in andere locaties. Wie er op de
noodlocatie in 's-Gravendeel komen, is afhankelijk van de instroom in Nederland op dat moment. Dat
kunnen mensen uit Afghanistan zijn, maar ook mensen uit andere landen. Er zijn inmiddels 96 mensen
op de locatie aangekomen. Het gaat om gezinnen. De meeste mensen hebben de Afghaanse
nationaliteit en zij zijn overgeplaatst vanuit de locatie Heumensoord in Nijmegen. Zij verbleven daar
sinds hun evacuatie uit Kabul in september. Heumensoord is een grootschalige opvanglocatie, waar
mensen in grote tenten verbleven. In ’s-Gravendeel komen zij terecht in 4- of 6 persoonscaravans,
waar zij meer privacy hebben en ook beschikking hebben over een eigen keukentje en sanitaire
voorzieningen.
Op welke manier worden direct omwonenden en andere inwoners van ’s-Gravendeel en
aangrenzende buurtschappen betrokken bij de noodopvang?
De direct omwonenden en overige inwoners van 's-Gravendeel en de buurtschappen Mookhoek, De
Wacht en Schenkeldijk zijn via een bewonersbrief geïnformeerd over de komst van de tijdelijke
opvang. Verder organiseerde het COA op woensdag 15 september een informatiemarkt. Daar konden
geïnteresseerden terecht met al hun vragen en eventuele zorgen over de noodopvang.
Niet alleen het COA, maar ook de gemeente en andere partners waren aanwezig om alle vragen zo
goed mogelijk te beantwoorden. Verder kunnen mensen zich via www.gemeentehw.nl/noodopvang
aanmelden voor een digitale nieuwsbrief.
Ook is er een klankbordgroep. Deze bestaat uit mensen van het COA, de gemeente, inwoners,
ondernemers en de wijkagent. Met behulp van de klankbordgroep kan snel geschakeld worden als
iets speelt of bij aandachtspunten vanuit de samenleving. Het COA is verantwoordelijk voor het
oprichten van een klankbordgroep vanaf de start van de noodopvang. Vooruitlopend hierop is samen
met het COA het initiatief genomen om alvast eerste bijeenkomsten met een klankbordgroep te
organiseren. Zo kunnen we al voor de opening ophalen wat speelt en deze aandachtspunten
meenemen voor het vervolg. Inmiddels hebben er al overleggen met de klankbordgroep
plaatsgevonden.
Waar kan ik meer informatie vinden?
Op www.gemeentehw.nl/noodopvang staat actuele informatie over de tijdelijke noodopvang. Ook
kan men zich hier aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.
Waar kan ik me aanmelden als vrijwilliger?
Mensen die op welke manier dan ook willen helpen bij een snelle en succesvolle integratie van de
nieuwe, tijdelijke bewoners, kunnen zich aanmelden als vrijwilliger. Dat kan door een e-mail te sturen
naar noodopvang@gemeentehw.nl. Ook als men wil meedenken of tips heeft over hoe we er samen
voor kunnen zorgen dat de noodopvang succesvol verloopt. Deze inbreng kunnen we meenemen in
de afspraken die we als gemeente met het COA maken.
Ik heb me aangemeld voor vrijwilligerswerk. Wanneer kan ik iets doen?
De mensen die zich hebben aangemeld voor vrijwilligerswerk ontvingen eerder al een brief met
aanvullende informatie. In de weken na de opening van de noodopvang wordt beter duidelijk wat er
nodig is op het gebied van vrijwilligerswerk.
Houdt het COA rekening met een bepaalde samenstelling van groepen mensen
(nationaliteiten/gezinnen) op de noodopvanglocatie?
De gemeente heeft de nadrukkelijke wens om de tijdelijke noodopvang vooral te gebruiken voor het
huisvesten van gezinnen. Dit verzoek is vastgelegd in de bestuursovereenkomst met het COA. De
inzet is om te komen tot een samenstelling van minimaal 50% gezinnen en een streven naar 75%

gezinnen. De percentages zijn afhankelijk van de samenstelling van de instroom van vreemdelingen in
Nederland. De inmiddels aangekomen groep bewoners bestaat vooral uit gezinnen met kinderen.
Krijgen de vluchtelingen een huis in onze gemeente?
Nee. De tijdelijke bewoners van de noodopvang verblijven op de locatie in ’s-Gravendeel totdat er een
plekje vrij is in een regulier AZC.
Blijven de vluchtelingen op het terrein?
De bewoners van de opvanglocatie zijn vrij om het terrein op en af te gaan. Zij moeten zich uiteraard
net als iedereen aan de gedragsregels in de openbare ruimte houden en privéterrein van anderen
respecteren.
Gaan de kinderen naar school?
Op grond van internationale verdragen hebben asielzoekers tot 18 jaar recht op onderwijs. Zodra zij
in Nederland zijn, vallen zij onder de leerplicht en wordt onderwijs voor hen georganiseerd. De
gemeente is ervoor verantwoordelijk dat leerplichtige kinderen van asielzoekers naar school gaan, en
werkt hierin samen met schoolbesturen. Momenteel onderzoeken we samen met de
onderwijsbesturen hoe het onderwijs vormgegeven kan worden.
Hoe zit het met de openbare orde?
Het COA is verantwoordelijk voor de openbare orde op het terrein. Daarvoor werkt het COA samen
met beveiligingsbedrijf Trigion. COA en gemeente werken ook nauw samen met de politie. Bij
calamiteiten kunnen de medewerkers en de bewoners uiteraard rekenen op de hulpdiensten.
Voor de veiligheid buiten het terrein zijn gemeente en politie verantwoordelijk. Een incident grootschalig of kleinschalig - in of rond de opvanglocatie wordt altijd geëvalueerd met betrokken
instanties. Voor zaken die de openbare orde raken wordt altijd politie ingeschakeld.
Wat doet de gemeente ter bevordering van veiligheid?
De gemeente vindt veiligheid belangrijk voor iedereen. Gemeente Hoeksche Waard, het COA en de
politie werken nauw samen als het gaat om veiligheid in en rond de noodopvanglocatie.
Wat gebeurt er als de bewoners zich niet aan de regels houden?
Het COA heeft regels, protocollen en afspraken voor en met de asielzoekers. Iedere bewoner krijgt bij
aankomst de huisregels. Eén daarvan is dat er geen overlast mag zijn voor omwonenden. Het COA
legt de huisregels uit, geeft ze op schrift aan de bewoners en die ondertekent de huisregels. Dat is
een overeenkomst met gewicht. In geval van incidenten voert het COA in eerste instantie een
waarschuwingsgesprek met de betreffende bewoner(s). Mocht het nodig zijn, dan heeft het COA de
mogelijkheid sancties op te leggen, zoals boetes. Waar het om strafbare feiten gaat, doet het COA
altijd aangifte bij de politie.
Hoe zit het met de Omgevingsvergunning?
Voor het realiseren van de tijdelijke opvang is een omgevingsvergunning nodig. Een tijdelijke
noodopvang past namelijk niet binnen het bestemmingsplan. Het COA heeft daarom een
omgevingsvergunning aangevraagd om in afwijking van het bestemmingsplan noodopvang te
realiseren. Bij de aanvraag hoort een ruimtelijke onderbouwing. Hieruit moet blijken dat de opvang
goed is in te passen in de omgeving en dat omgevingsaspecten zoals bijvoorbeeld geluid,
luchtkwaliteit en verkeer geen belemmeringen vormen. Deze vergunning is verleend op 2 november
2021. Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden gedurende 6 weken een bezwaarschrift bij de
gemeente indienen. Het besluit wordt ook gepubliceerd op de gemeentepagina in huis-aan-huis blad
Het Kompas.
Kan ik bezwaar aantekenen tegen de komst van de noodopvang?
Bezwaar maken tegen het besluit van het college van B&W over de overeenkomst met het COA is niet

mogelijk. Dit komt omdat de overeenkomst privaatrechtelijke afspraken zijn tussen het COA en de
gemeente en geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Voor het vestigen van de
noodopvang is een omgevingsvergunning nodig. Tegen het besluit om de omgevingsvergunning te
verlenen, kunnen belanghebbenden wel bezwaar indienen. Deze procedure maken we bekend v ia de
gemeentepagina in huis-aan-huis blad Het Kompas.
Waarom zijn inwoners niet eerder betrokken?
Het COA heeft te maken met een groot tekort aan opvanglocaties in ons land. Daarom heeft het
kabinet een oproep gedaan aan provincies en gemeenten om waar mogelijk hulp te bieden. Het gaat
om een acuut probleem en dat vraagt om snelle besluitvorming van gemeenten. Het college heeft
besloten medewerking te verlenen aan een tijdelijke opvang voor 6 maanden, met de mogelijkheid
om dit met een half jaar te verlengen. Direct omwonenden en andere inwoners van 's-Gravendeel en
aangrenzende buurtschappen, zijn na dit besluit direct geïnformeerd.
Daarnaast heeft het COA bij de gemeente aangegeven te willen praten over een mogelijke
heropening van het AZC. Hierop heeft de gemeente laten weten deze gesprekken pas te willen
voeren na een uitvoerige evaluatie van de eerste 6 maanden noodopvang. Die evaluatie wordt
uitgevoerd in samenspraak met inwoners en het maatschappelijk middenveld.
Welke coronaregels zijn in de noodopvang van toepassing?
Dit zijn dezelfde regels als die voor alle inwoners van Nederland gelden. Het COA volgt de richtlijnen
van het RIVM en staat in nauw contact met de GGD.
De tijdelijke noodopvang is voor 6 maanden met een mogelijkheid tot verlenging van een half
jaar. Wat gebeurt er daarna?
De gemeente heeft hierop laten weten deze eventuele gesprekken over een structurele invulling van
de locatie pas te willen voeren na een uitvoerige evaluatie van de eerste zes maanden noodopvang, in
samenwerking met inwoners en het maatschappelijk middenveld.
Hoeveel geld gaat het de gemeente kosten?
De opvang van vluchtelingen in een noodopvanglocatie kost geld. Het COA betaalt deze kosten.
Gemeente Hoeksche Waard maakt door de komst van de noodopvang kosten door de inzet van
menskracht en organisatiekosten. Hierover maken we nog afspraken met het COA.
Nood in Nederland: waarom duurt het in 's-Gravendeel langer dan elders in het land?
In de media verschenen berichten over het tekort aan opvangplekken voor asielzoekers. Waarom
gaan we niet eerder open?
In ’s-Gravendeel is gekozen voor de locatie van het COA en niet voor een bestaand gebouw, waar vrij
snel bedden en andere faciliteiten voor geregeld kunnen worden. Een bestaand gebouw is sneller in
te richten als opvang dan een leeg terrein. Ook is gekozen voor een termijn van 6 maanden met de
mogelijkheid om 6 maanden te verlengen, in plaats van opvang voor enkele weken. Naar verwachting
zullen mensen hier dus langer verblijven. Er is daarom kwalitatief hoogwaardigere huisvesting nodig.
Er moeten daarnaast werkzaamheden plaatsvinden om bijvoorbeeld de infrastructuur en de
dienstgebouwen op orde te krijgen. Het COA werkt hier wel met man en macht aan, maar heeft te
maken met lange levertijden van bouwmaterialen. Mede door de coronacrisis is ook een tekort a an
woonunits, die veelal door ziekenhuizen zijn ingezet voor het organiseren van quarantaineplaatsen.
Het COA heeft voor de locatie 's-Gravendeel 88 stacaravans besteld (4- en 6-persoonscaravans). Deze
worden momenteel geproduceerd en gefaseerd geleverd.
Waar kan ik straks terecht als ik vragen heb of hinder ervaar van de noodopvanglocatie?
Bij vragen of hinder op de locatie kunt u contact opnemen met het COA via: hoekschewaard@coa.nl
of telefoonnummer: 06- 25 04 46 80.
In geval van nood neemt u contact op met de politie via het alarmnummer 112.

Hoe kan ik op de hoogte blijven?
Meldt u zich dan aan voor de digitale nieuwsbrief. U kunt zich hiervoor aanmelden via de website
www.gemeentehw.nl/noodopvang.

