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Geachte raadsleden, 

 

INLEIDING 

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 de acute noodopvang van 500 asielzoekers voor een beoogde periode van circa vier 

maanden. De gemeente Rotterdam vangt 250 mensen op, de overige 250 worden opgevangen door 

de gemeenten in de regio. In de periode van 14 december tot nu is ambtelijk en bestuurlijk intensief 

overleg gevoerd met de VRR over de aanwijzing van het Rijk en de doorvertaling naar de 

regiogemeenten. Hierbij is ook de gemeente Albrandswaard verplicht een locatie aan te wijzen dan 

wel op een andere wijze vluchtelingen op te vangen. Het Rijk heeft aangegeven dat zo nodig kan 

worden opgeschaald naar een passend GRIP niveau. 

 

De VNG heeft de aanwijzing bestempeld als een ‘paardenmiddel’ en niet de manier waarop het Rijk 

moet omgaan met gemeenten. Het is daarbij tevens de vraag of de aanwijzing en de doorvertaling 

naar en door de VRR juridische voldoende onderbouwd zijn. Op dit moment zijn juridische procedures 

niet in het belang van de inwoners van de gemeente Albrandswaard en ook niet in het belang van de 

vluchtelingen. Na een zorgvuldige locatiestudie is besloten als locatie voor de acute noodopvang van 

asielzoekers aan te wijzen: 

 

Parkeerplaats ‘de rode boog’ aan de zevenmeet te Rhoon. 

 

Bij het locatieonderzoek in de gemeente Albrandswaard zijn verschillende locaties onderzocht op een 

aantal criteria zoals omvang, ondergrond, eigendom, bereikbaarheid, huidig gebruik, maatschappelijke 

impact en de nabijheid van voorzieningen.  

 

De volgende afspraken zijn gemaakt met de veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR): 

 

- De daadwerkelijke opvang van asielzoekers is voor de duur van 4 maanden 

- De tijdelijke voorziening wordt niet hoger dan 1 woonlaag 

- Er is plaats voor maximaal 40 asielzoekers 

- Er worden alleen gezinnen gehuisvest 



 

Ik wil benadrukken dat ik het onwenselijk vind dat met deze vergaande vorm van bovenlokaal ingrijpen 

in de gemeente Albrandswaard het college en de gemeenteraad buitenspel worden gezet 

Ik stel vast dat een mondiaal probleem via Europees recht terecht komt op nationaal niveau. Dit vindt 

vervolgens in onze gedecentraliseerde eenheidsstaat via een ogenschijnlijk willekeurige aanwijzing 

haar weg naar individuele gemeenten. Hiermee lopen (inter)nationale verantwoordelijkheden en lokale 

bevoegdheden door elkaar. De druk op de gemeente Albrandswaard is onevenredig hoog. Immers de 

gemeente Albrandswaard vervult al verscheidene andere regionale functies  met onder andere een 

TBS kliniek, psychiatrisch centrum, en een GGD vaccinatielocatie. 

 

Als burgemeester van Albrandswaard voel ik echter ook de zorg voor de tijdelijke bewoners van de 

acute noodopvang. Ik hoop dan ook van harte dat wij deze gezinnen de ruimte kunnen geven om 

even tot rust te komen. 

 

TOELICHTING 

De opvanglocatie wordt zo snel mogelijk gerealiseerd. Omdat in de regio meerdere opvanglocaties 

worden gerealiseerd kan het enkele weken duren voordat daadwerkelijk wordt gestart met de 

werkzaamheden. Een belangrijk deel van de werkzaamheden wordt uitgevoerd vanuit de VRR. De 

gezinnen worden begeleid door medewerkers van het COA. Het basisteam van de politie is op de 

hoogte en er is beveiliging aanwezig bij de opvanglocatie. 

 
CONSEQUENTIES 

De opvang brengt voor de VRR en de gemeente Albrandswaard geen extra kosten met zich mee. 

 

VERVOLG 

Op 4 januari zal een persbericht uitgaan en worden ook de omwonenden per brief geïnformeerd. 

Tevens wordt een digitaal spreekuur georganiseerd op dinsdag 11 en woensdag 12 januari. 

 

Ik zal u informeren over de voortgang van de acute noodopvang asielzoekers in Albrandswaard. 

 

Het college stelt de raad voor om separaat een reactie te sturen aan het rijk om het ongenoegen aan 

te geven over deze vorm van bovenlokaal ingrijpen. Alsook het Rijk op te roepen de opvang van 

vluchtelingen zo te organiseren dat dergelijke oplossingen niet meer nodig zijn. 

 

Met vriendelijke groet, 

De burgemeester van de gemeente Albrandswaard,    

 

 
drs. Jolanda de Witte  



 
 

 
 
 
PERSBERICHT 
 
 
 
Tijdelijke noodopvang voor maximaal 40 asielzoekers op parkeerplaats ‘de rode boog’ aan de 
Zevenmeet te Rhoon. 
 
ALBRANDSWAARD – De gemeente Albrandswaard zorgt voor een tijdelijke noodopvang voor 
asielzoekers op de Zevenmeet te Rhoon, beter bekend als parkeerplaats ‘de rode boog’. De 
opvang biedt plaats aan maximaal 40 mensen en duurt naar verwachting vier maanden. 
 
 
De regering heeft de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR)  opgedragen vijfhonderd tijdelijke 
opvangplaatsen te verzorgen voor asielzoekers. Dit omdat er in Nederland een acuut tekort is 
ontstaan aan opvangplaatsen voor asielzoekers. De gemeente Rotterdam vangt 250 mensen op, de 
overige 250 worden opgevangen door de gemeenten in de regio. Ook de gemeente Albrandswaard is 
verplicht een locatie voor tijdelijke noodopvang aan te wijzen.  
 
Burgemeester Jolanda de Witte vindt de manier waarop de verplichting vanuit het Rijk  aan  
gemeenten wordt opgelegd onwenselijk: “College en gemeenteraad worden buitenspel  gezet met een 
verplichting die haast willekeurig bij enkele gemeenten lijkt te worden neergelegd. Tegelijkertijd voel ik 
de zorg voor de tijdelijke bewoners van de acute noodopvang. Daarom is naar een plek gezocht die 
geschikt is als locatie voor de tijdelijke noodopvang van de gezinnen die we tijdelijk gaan huisvesten. 
 
Realisatie noodopvang 
 
Hoe de noodopvang er precies uit komt te zien wordt nog uitgewerkt. Burgemeester De Witte: “We 
gaan de noodopvang zo goed mogelijk realiseren, zowel voor de asielzoekers als voor de 
omwonenden.” Bij aankomst in Albrandswaard worden de asielzoekers begeleid door medewerkers 
van het COA. 
 
Digitaal spreekuur 
 
Omwonenden van de toekomstige noodopvang worden per brief door de gemeente geïnformeerd.  
De  gemeente Albrandswaard houdt een digitaal spreekuur op dinsdag 11 en woensdag 12 januari 
tussen 16:00 uur en 18:00 uur voor iedereen die vragen heeft.  Aanmelden voor dit spreekuur kan 
door een mail te sturen naar noodopvang@albrandswaard.nl.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bewonersbrief 

 

 
Aan de bewoner(s) van deze woning 
 
Albrandswaard, 4 januari 2022 
 
 
Beste bewoner(s), 
 
Vanwege een acuut tekort aan opvangplaatsen voor asielzoekers heeft de Staatssecretaris van 
Justitie en Veiligheid een uitzonderlijke stap gezet en op 14 december j.l. de gemeenten in de regio 
Rotterdam-Rijnmond middels een aanwijzing verplicht om asielzoekers op te vangen. Dit betekent ook 
dat de gemeente  Albrandswaard verplicht is een locatie aan te wijzen.  
 
Binnen de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond gaat de gemeente Rotterdam 250 asielzoekers 
opvangen. De regiogemeenten vangen eveneens 250 asielzoekers op. Hiervan worden er maximaal 
40 in Albrandswaard opgevangen. Besloten is een locatie voor noodopvang te realiseren op de 
parkeerplaats ‘de rode boog’ aan de Zevenmeet te Rhoon. 
  
Opvangplek 
Met de Veiligheidsregio is afgesproken dat in de noodopvang in Albrandswaard alleen gezinnen 
worden opgevangen. Hoe de noodopvang er precies uit komt te zien wordt nog uitgewerkt. We gaan 
de noodopvang zo goed mogelijk realiseren, zowel voor de asielzoekers als voor de omwonenden. Bij 
aankomst in Albrandswaard worden de asielzoekers begeleid door medewerkers van het COA. 
 
Duur opvang 
Naar verwachting duurt de opvang vier maanden.  
 
Digitaal spreekuur 
Ik kan me voorstellen dat u vragen hebt over de komst van deze noodopvang. Graag nodig ik u uit om 
dan deel te nemen aan het  digitaal spreekuur op dinsdag 11 en woensdag 12 januari tussen 16:00 
uur en 18:00 uur.  Aanmelden voor dit spreekuur kan door een mail te sturen naar 
noodopvang@albrandswaard.nl. Wij sturen u dan een link. 
Op de site www.albrandswaard.nl/noodopvang vindt u alvast meer informatie over de noodopvang 
 
Heeft u andere vragen of opmerkingen dan kunt u bellen met (010) 506 11 11. 
Graag zorg ik samen met u voor een goede tijdelijke opvang. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Jolanda de Witte 
Burgemeester gemeente Albrandswaard 

      


