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Betreft: acute noodopvang asielzoekers 

 
 
 
Geachte voorzitter van de veiligheidsregio, 
 
 
Op 14 december 2021 hebben de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de 
staatsecretaris van Justitie en Veiligheid aan de regio Rotterdam-Rijnmond (VRR) een aanwijzing 
gegeven voor het opvangen van 500 vluchtelingen middels noodopvang. Op 21 december 2021 is 
aangegeven dat, indien de gemeente Albrandswaard blijvend geen uitvoering geeft aan de vordering 
tot medewerking, artikel 39 Wet veiligheidsregio’s (Wvr) ingeroepen zal worden.  
 
Vanwege het verplichtende karakter van de aanwijzing, en de voorgehouden inzet van artikel 39 Wvr, 
heb ik u op 4 januari 2022 (kenmerk 445417) geïnformeerd een locatie beschikbaar te stellen voor de 
acute noodopvang van asielzoekers in Albrandswaard. In deze brief heb ik ook vraagtekens geplaatst 
bij de juridische onderbouwing van de aanwijzing en de doorvertaling door de veiligheidsregio naar de 
gemeente Albrandswaard. Daarbij heb ik aangegeven op dat moment geen juridische procedure te 
willen voeren. 
 
Op 10 januari 2022 zijn door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de 
staatsecretaris van Justitie en Veiligheid kamer vragen beantwoord over de genoemde aanwijzing aan 
gemeenten. Uit deze beantwoording blijkt dat de aanwijzing aan gemeenten geen verplichting is, maar 
gezien moet worden als een dringend verzoek. Letterlijk staat in de beantwoording kamer vragen: “Het 
betreft geen aanwijzing in juridische zin en de brieven hebben dan ook geen publiekrechtelijk 
rechtsgevolg”.  
 
Mijn besluit om een locatie aan te wijzen is tot stand gekomen onder de opgelegde aanwijzing van 14 
december 2021. Nu blijkt dat deze aanwijzing geen (juridische) status heeft wijzigt de grondslag voor 
mijn besluit. Dit betekent ook dat het aan het college respectievelijk de gemeenteraad is om 
medewerking te verlenen aan dit dringende verzoek. Ik neem dan ook mijn besluit van 4 januari in 
heroverweging. Wij begrijpen heel goed dat aan de acute noodopvang van asielzoekers nog steeds 
grote behoefte is. Als college beraden wij ons over de wijze waarop wij omgaan met het dringende 
verzoek tot acute noodopvang van asielzoekers in Albrandswaard en de besluitvorming hieromtrent.  
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Totdat de gemeente Albrandswaard een besluit heeft genomen over het dringende verzoek schort ik 
de medewerking aan de acute noodopvang op. Dit betekent ook dat de aanwijzing van locatie 
‘parkeerplaats de rode boog aan de Zevenmeet te Rhoon’ tot nadere besluitvorming wordt 
ingetrokken. 
 
In vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

De burgemeester van Albrandswaard, 
 

 
drs. Jolanda de Witte 

  
 
 

 

 

 

 

 

 


