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Geacht college,

Afgelopen donderdag 27 augustus jl., hebben wij elkaar verkennend gesproken. Wij zijn
sinds eenjaar iu gesprek over de toekolnst van de van Horne kazerne en de rol die het

COA claarbij zoll kurlnerl hebben. Ook andere parlijen als de verkopende partij (RVB) en

de Stichting Scarabee zijn daarbij betrokken. Aan het eiLrd ons het gesplel<

concludeerden wij sanren dat het goed is dat het COA haar actuele vraag op papier zou

zetten.

Meer opvang nodig
Sinds errige tijd vragen weer nleer ulerlsen asiel aan in Nederland. Het COA (Ceutraal

Orgaan opvang asielzoel<ers) vangt deze mensen op en begeleidt hen tijdens hun

asielproceclLrre, Vanaf het moment dat een asielzoeker Nederland binnenl<omt wordt hij
opgevangeu in één vau onze opvangcerltl'a. Op dit lnonlent verzorgt het COA voor
ongeveel' 30,000 nlensen huisvesting en begeleiding.

De huidige ontwikl<elingen in de wereld doen vermoeden dat de vraag naar extra opvang

op de I<orte termijn ook niet zal afiremen. Dit jaar nog zullen rlaar verwachting 10.000

nieuwe opvaugplel<l<en nroeten worden gecreëerd. Naast een hoop nieuwe

asielaauvragen heel't het COA narnelijk ook te maken met veel vergunninghouders in de

opvang, welke wacllten op een woning binnen een Nederlandse gemeente. Daarnaast

probeert het COA te anticiperen op de l<ornst van de groep zogenaamde nareizigers;

familieleden van rrensen die inmiddels een vergunning hebben gekregen en op een later

nronrent naar Nederland zullen afreizen. .

Mogelijke oplossing

Het COA onderzoel<t de mogelijl<heden orr de capaciteit uit te breiden. Enerzijds om te

voldoen aan cle behoefte aan capaciteit op dit lnonlent, anderzijds om een

noodvoorziening te creëren. De stlategie op langere terrnijn is liet
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creeren van voldoende langdLrrige opvangcapaciteit. Dat vergt geruime tijd aan

voorbereidiltg en realiseling. Op dit monrent zoeken we zowel plel<ken voor de zeer
korte termijn als voor de middellange en lange termijn.

Concreet verzoek

Onr bovenstaande redenen willen we u verzoeken om medewerking te verlenen aan het
vestigen van eell trldelijk asielzoekerscerrtrurn, voor een periode van 5 jaar, in de Van
Horne l(azerne aan de l<azernelaan 101 in uw genreente voor 1000 bewoners. We willen
op deze locatie een groot aantal gebouweu in gebruik llemen voor verschillende functies
die we kennen in een asielzoel<erscerrtrLrnr, zoals woueu, kantoren, diensten, leslokalen,
ntedische diettst, l<etenpartuet's, recreatieruinrten etc. De betreffende gebouwen zijn
aangegeven op de bijgevoegde tel<ening.

Bij het genoenrde aantal bewoners biedt het COA directe werkgelegenheid voor 40 ffe,
oftewel circa 50 personerl. De ervaring leeft dat de spin-off in werkgelegenheid een

factor 3 is ten bate vatt onderwijzers, beveiliging op ous terrein, geneeskundig personeel
ert het MKB.

De bestaande gebouwen zijn overwegerrd in goede staat van onderhoud en behoeven
voor onze opvang slechts bepell<te (bouwkundige)aanpassingen zodat we de locatie op
korte terrniirr in gebrLril< zouden l<unuerr nernen. De locatie leent zich ook voor mogelijk
rredegebruik van bijvoorbeeld de parkeervoorzieningen elt eeu aantal gebouwen
(sporthal, ed.), waar ook artdere rnaatschappelijke initiatieven op korte terrrrijn
ontwikl<eld kunnen wordeu. Voor het COA volstaat het terreill van de Van Horne
kazerne. Het COA heeft geen interesse irr het aanpalende terrein dat defensie destijds
van het bisschoppelijk college heeft overgenomelt.

Cezien de urgeutie om op kortetemrijn capaciteitte realiseren, verzoeken wij u onr bij
positieve besluitvormirrg het zeer spoedig verlenen varl een verguuning onr de vestiging
van een tiidelijk asielzoel<erscelrtrull mogelijk te ntal<en.

Het COA zoLt graag llìet uw college tot overeenstemrling komen over het voorgaande,
waarbij wij onclerscll'ijven dat de goede maatschappelijke inbedding van groot belang is

Voor het COA is nredegebruik door andere partijen die bij kunnen dragen aan

nraatschappelijk draagvlak en/of uitwerking van het terrein goed bespreekbaar. In dat
kader zouden wij graag cle constructieve sarnenwerking met uw gemeente voortzetten.

2van3



coA Centraal Orgaan opv ang asielzoekers

Wij zien uw antwoord nret belangstelling tegenroet en zijn uiteraard bereid dit vetzoek
nader toe te lichten.

Hoogachtend,

Centlaal Orgaan opvaug asielzoel<ers

.L. Siebers

lid van het bestuur
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