
Veel gestelde vragen en antwoorden 
 

 

Waarom wil het COA het voormalige asielzoekerscentrum ‘s-

Gravendeel heropenen? 

Het COA heeft te maken met een enorme toestroom van asielzoekers, een 

toename van het aantal vergunninghouders en een vertraagde uitstroom 

naar gemeenten. Daarom heeft het COA de gemeente Binnenmaas gevraagd 

om tijdelijke heropening van de asielopvanglocatie ’s-Gravendeel mogelijk te 

maken. Op de voormalige opvanglocatie zijn de infrastructuur en de 

dienstengebouwen nog aanwezig. Dit maakt dat de locatie relatief snel 

ingezet kan worden als opvanglocatie.  

 

De locatie voldeed destijds niet aan de kwaliteitseisen voor 

huisvesting. Waarom nu wel? 

De locatie is niet geschikt voor langdurige en duurzame bewoning. Het COA 

is van mening dat de locatie voor een tijdelijke heropening geschikt is.  Op 

het terrein zullen nieuwe caravans geplaatst worden die voldoen aan de 

gestelde veiligheids- en kwaliteitseisen. Ook is er een onderzoek ingesteld 

naar de veiligheidsaspecten (nabijheid vluchthaven).  

Gezien de urgentie en de noodzaak om vluchtelingen op korte termijn te 

huisvesten en het feit dat de locatie tijdelijk ingezet zal worden, wordt 

geaccepteerd dat de afstand en de bereikbaarheid van de locatie naar de 

kern van Binnenmaas niet optimaal zijn.   

 

Waarom zegt het college ja? 

De gemeente Binnenmaas wil vanuit haar maatschappelijke 

verantwoordelijkheid het verzoek van het COA tot tijdelijk heropenen van het 

azc serieus onderzoeken. Het college heeft inmiddels een principebesluit 

genomen. Na het horen van het maatschappelijk middenveld, de 

informatiebijeenkomst op 13 oktober en een bespreking met de raad, neemt 

het college in november een definitief besluit. Mocht de gemeente 

instemmen met heropening van het azc dan neemt Binnenmaas daarmee 

haar (sociale) verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers. Het azc 

verschaft ook directe en indirecte werkgelegenheid (toeleveranciers, 

schoonmaak, onderwijs, beveiliging etc.).  

 

 

Is de gemeenteraad hierover geïnformeerd?  

De gemeenteraad is geïnformeerd door het college over het principebesluit. 

Voordat het college  een definitief besluit neemt, zal de gemeenteraad de 

gelegenheid worden geboden om hun zienswijze op een tijdelijke heropening 

te geven.  

  

Kan het door de gemeente ook tegengehouden worden? 

Het COA vestigt alleen een asielzoekerscentrum (azc) in overleg en in 

overeenstemming met de gemeente Binnenmaas.  

 

 



Er komt in eerste instantie een overeenkomst voor twee jaar. Wat 

gebeurt er daarna? Is er een kans dat de overeenkomst wordt 

verlengd?  

Het COA sluit bij een positief besluit met de gemeente Binnenmaas een 

bestuursovereenkomst voor twee jaar. Het betreft een tijdelijke heropening. 

Op dit moment kan het COA nog niet inschatten hoe de situatie over twee 

jaar is.  

 

Om hoeveel asielzoekers gaat het?  

Op de voormalige opvanglocatie zullen maximaal 500 bewoners in caravans 

worden gehuisvest.  

 

Hoe lang gaat het duren voordat de eerste bewoners komen?  

Nadat een definitief besluit is genomen en het vergunningentraject is 

afgerond, kan instroom in het eerste  kwartaal van 2015 plaatsvinden.  

 

Hoe is de verhouding 

volwassenen/kinderen/tieners/gezinnen/alleenstaanden?  

Ongeveer 10 tot 15% van de bewoners zijn leerplichtige kinderen. De 

verhouding tussen gezinnen en alleenstaanden is gemiddeld 40-60.  

 

Wat is het profiel van de asielzoekers die er komen te wonen?  

Mensen van diverse nationaliteiten, maar de grootste groep zal gevormd 

worden door Syriërs, Libiërs en Irakezen. Dit zijn de nationaliteiten van de 

mensen die zich op dit moment het meest melden aan de Nederlandse grens 

en asiel aanvragen. 

 

Hoe zit het met de openbare orde? 

Het COA is verantwoordelijk voor de openbare orde op het terrein. Daarvoor 

zullen bewakers/veiligheidsmensen worden ingezet. Voor het overige heeft 

de gemeente afspraken gemaakt met de politie.  

 

Waar gaan de kinderen naar school? 

Voor wat betreft het onderwijs is het zo dat asielzoekers, net als iedereen, 

vrij zijn in hun keuze voor een school. Ongeveer 10 tot 15 procent van de 

asielzoekers zal naar verwachting leerplichtig zijn. De gemeente gaat in 

overleg met de onderwijsinstellingen over de wijze waarop deze kinderen het 

beste onderwijs kunnen krijgen en de eventuele (rijks) vergoedingen die 

daarbij horen etc. De gemeente en het COA gaan hierover nog nader met 

elkaar in overleg.  

 

Wordt er na een bepaalde periode geëvalueerd met de buurt?  

Het COA zal, net als voorheen, regelmatig met een klankbordgroep 

overleggen initiëren. Voorheen werd ook gewerkt met zo’n klankbordgroep. 

In die klankbordgroep zijn omwonenden en winkeliers vertegenwoordigd. 

Tevens zijn de politie en het onderwijs deelnemer. En uiteraard ook de 

gemeente. 

 


