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1.  Inleiding VER 
 

Een veiligheidseffectrapportage (VER) is een instrument om veiligheidsrisico’s in projecten in kaart te 

brengen. Nog vóór de daadwerkelijke bouw begint worden mogelijke risico’s in beeld gebracht en 

veiligheidsmaatregelen voorgesteld. Met de VER wordt in een zo vroeg mogelijk stadium van een 

planproces rekening gehouden met veiligheid in de breedste zin van het woord. Niet alleen de 

fysieke veiligheidsaspecten zoals brand, gebouw en verkeersveiligheid passeren de revue maar ook 

de sociale aspecten zoals een veilige woon, werk -en leefomgeving, jeugd(overlast) en integriteit 

vormen belangrijke thema’s in een VER. Deze soorten (on)veiligheid zijn fundamenteel van invloed 

op elkaar.  

 

In de VER kijken verschillende partijen vanuit hun eigen vakgebied naar het plan. Door betrokken 

partijen en experts bij elkaar te brengen worden de diverse veiligheidsaspecten met elkaar in 

verband gebracht en ontstaat een afgewogen set van veiligheidsmaatregelen op het gebied van 

inrichting, gebruik, beheer, onderhoud en organisatie. Voor dit project is gekozen voor een ‘light 

versie’ van de VER gezien de omvang en planning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Het doel en het beoogde resultaat van deze VER is om samen met de betrokkenen: 

 

• Op een gestructureerde wijze een analyse te maken van alle veiligheidsrisico’s; 

• De prioriteit van de risico’s te bepalen; 

• Eisen en/of maatregelen benoemen die het risico zoveel mogelijk kunnen  reduceren; 

• Consensus te bereiken tussen de partijen over de eisen en/of maatregelen die bijdragen 

aan een veilige woon, werk en leefomgeving, een veilige noodopvang en aangelegen 

openbare ruimte; 

• Het inrichtingsplan (bouwplan) aan te passen en te verbeteren ten behoeve van de 

sociale en fysieke veiligheid; 

• De afspraken vast te leggen in de bestuursovereenkomst en de uitvoering ervan te 

bewaken. 
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2.  Bestuurlijke samenvatting  
 

In deze rapportage is de toetsing van het inrichtingsplan (bijlage 1) locatie ROC als tijdelijke 

noodopvanglocatie voor 320 vluchtelingen voor de duur van één jaar in de gemeente Leiderdorp 

beschreven. Op basis van een veiligheidsschouw wordt vanuit de verschillende disciplines 

(Brandweer Hollands Midden, Politie Eenheid Den Haag, GGD Hollands Midden, Openbare Orde en 

Veiligheid, Bouwinspecteur, pers –en publieksvoorlichting en een huisvestingsmanager van het COA)  

integraal advies uitgebracht aan het bestuur van Leiderdorp ten behoeve van de veiligheid en 

besluitvorming inzake de noodopvang.  

 

De projectgroep heeft op 11 januari 2016 de potentiële locatie voor noodopvang aan de Leidsedreef 

4 en 6 geïnspecteerd op  basis van het ingediende inrichtingsplan COA (9 januari 2016).  

 

Ieder lid van de projectgroep heeft vanuit zijn eigen vakgebied de belangrijkste risico’s en mogelijke 

maatregelen in de Risicomatrix benoemd. Vervolgens zijn prioriteiten en randvoorwaarden 

geformuleerd welke meegenomen kunnen worden in de uitwerking van het bestuursakkoord, de 

omgevingsvergunning en uiteindelijk de verbouw -en beheer fase. 

 

De projectgroep adviseert het bestuur er zorg voor te dragen dat: 

  

1. De locatie voldoet aan de eisen van ontruiming en brandveiligheid (incl. vergunning, rapport 

brandweer). 

2. Dat de locatie voldoet aan de eisen t.a.v. hygiëne en infectieziekten (LCHV-richtlijn, rapport GGD) 

3. Er minimaal 2 gecertificeerde beveiligers per pand (4 totaal) 24uur per dag, 7 dagen per week 

aanwezig zijn welke adequaat kunnen handelen ten tijde van een calamiteit en een portier functie op 

een vaste locatie bij de hoofdingang vervullen.  

4. Er voldoende dagbesteding wordt aangeboden en er een coördinatiepunt voor vrijwilligers wordt 

ingericht. 

5. Overlast in de omgeving zoveel als mogelijk wordt voorkomen o.a. door uitleg van normen en 

waarden in NL en specifiek voor Leiderdorp (o.a. samenscholingsverbodsgebied, hanggedrag etc.) en 

extra surveillance (zichtbaar en in burger).  

6. Op de locatie de kamerindeling voor maximaal 4 personen wordt gehanteerd waarbij zoveel als 

mogelijk rekening wordt gehouden met nationaliteit, religie en cultuur.  

7. Conform bestuurlijke afspraken het voor de schaal en veiligheid binnen Leiderdorp van belang is 

dat de groepssamenstelling op de locatie gemêleerd is. Naast ‘alleen-gangers’ dus ook voldoende 

vrouwen en kinderen en/of gezinnen. 

8. Kwetsbare groepen in de opvangcentra op een aparte vleugel/afdeling en de begane grond 

worden gehuisvest (ouderen, kinderen, alleenstaande vrouwen, gehandicapte personen.) 

9. De procedure rondom aanvraag omgevingsvergunning doorlopen wordt  (omgevingsvergunning, 

brandveilig gebruik en verbouwvergunning).  

10. De overige maatregelen als genoemd in de Risicomatrix (paragraaf. 4) in overleg met partijen te 

borgen en op naleving van de afspraken toe te zien. 

 

 



Veiligheid Effect Rapportage Leiderdorp ‘ROC Locatie’ – Openbare Orde en Veiligheid – jan. 2016 

4 

3. ROC locatie in beeld 

 

 

 

 

 

Bouwwerkinformatie 

Het gebouw wordt in gebruik genomen als 

noodopvang van vluchtelingen. De 

gebruiksfunctie is bepaald op logiesfunctie. 

In totaal omvat het gebouw ± 3500 m2 

bruto vloeroppervlakte over 4 bouwlagen. 

In de kelder zijn de technische ruimten en 

een aantal verblijfsruimten gesitueerd 

welke niet geschikt is voor de doelgroep en 

deze zijn als apart brandcompartiment 

uitgevoerd. De begane grond, 1e, 2e en 3e 

verdieping worden ingericht voor de 

noodopvang. Elke bouwlaag op de kelder na 

is ingericht als apart brandcompartiment. 

Elke verdieping is opgedeeld in een 

klassenstructuur en moeten dienen als 

logiesverblijven. 

 

Gebruiksfunctie: logie (klassenstructuur) 

Aantal pers. : 160 (per gebouw) 

gebruiksopp. : 2200m2  

verblijfsopp. : 5m2 (per logie, norm COA) 

Bovenste foto: Kadastrale kaart, luchtfoto 2015. 

Leidsedreef 4 en 6 met terreinafscheiding.  Onderste 

foto: Hoofdingang Leidsedreef 4 (hoofdgebouw). 
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Bovenste foto:  

Ingang vanaf zijde 

Rietschans. Aangezicht 

schoolplein. Ingang terrein 

via brug Rietschans.  

Foto midden: Hoofdingang 

Leidsedreef nr. 6 

(dependance) 

Onderste foto: Voorzijde 

en zijaanzicht gehele ROC 

locatie aan de Leidsedreef 

nr. 4 en 6  
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Verkeer 

De omgeving van de Leidsedreef 4 en 6, vanaf nu aangeduid als ‘de locatie’, ligt aan de rand van 

Leiderdorp en wordt ontsloten door de hoofdverkeersader ‘Engelendaal’. De aangrenzende 

verkeersroute N445/Willem de Zwijgerlaan, Engelendaal, Rietschans is aangewezen als RGS (route 

gevaarlijke stoffen). De opstallen zijn zowel lopend als per voertuig (auto, fiets) goed ontsloten en 

bieden voldoende parkeergelegenheid en OV-mogelijkheden. Een degelijke fietsenstalling lijkt nodig 

op het terrein.  

 

Aangrenzende woonwijken 

De aangrenzende woonwijken bestaan aan de zuidzijde uit rustige en goed verzorgde huur- en 

koopappartementen en een goed verzorgde openbare ruimte. Aan de oostzijde van de locatie 

bevindt zich de rustige woonwijk Buitenhof en Leyhof met een hofjesstructuur. Aan de noordkant in 

het verlengde van de Zijldijk (aan de andere kant van de brug) bevindt zich de wijk ‘Driegatenbrug’. 

Deze wijk is de meest dichtbij gelegen woonwijk met woonhuizen die vrije ruimte biedt. De 

polderwoningen wijk heeft de unieke eigenschap dat er geen fysieke en herkenbare erfscheiding is 

tussen privégrond en gemeentegrond. De wijk heeft een zeer open karakter. De wijk Driegatenbrug is 

slechts op 2 wijzen bereikbaar: via het (donkere) fiets tunneltje aan de oostzijde of via de Zijldijk, 

middels het viaduct. Beide toegangen kenmerken zich door slechte verlichting en zijn verder zo 

gelegen dat er geen zicht op is vanuit de woningen. Eventuele aanwezigheid van personen die zich in 

dit gebied ophouden kan leiden tot een versterkt gevoel van onveiligheid bij met name voetgangers 

en fietsers. In aanvulling hierop is er in deze wijk een studentenhuis waarbij studenten zijn 

aangesloten op de vier watersportverenigingen in hetzelfde gebied.  

 

Luchtfoto omgeving Leidsedreef 4 en 6, aangeduid met rode lijnen. Betreffen twee los staande 

panden met aansluitend grondgebied (voormalig schoolplein).  
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Bedrijvigheid 

Aan de westzijde, direct grenzend aan de locatie is er een LOI gebouw met kantoorfunctie afgesloten 

door de rivier Zijldijk. In de directe omgeving zijn enkele autobedrijven gevestigd. Aangrenzend aan 

de dependance (nr. 6) bevindt zich ook het  ‘Wenstheater’. Een actieve toneel en muziek vereniging 

van Leiderdorp. In de nabije omgeving (touwbaan 42a) bevindt zich ook de Prof. Dr. Leo 

Kannerschool; bestemd voor moeilijk opvoedbare kinderen van 12+ jaar. De Rietschans ontsluit het 

bedrijventerrein (Baanderij) richting de Engelendaal. De Baanderij herbergt diverse bouwmarkten, 

autodealers en onderhoudswinkels, tankstations en detailhandel. Kwetsbaar object op de Baanderij 

is de Bubble Jungle (binnen speeltuin voor kinderen van 1 t/m 12jaar op 2000m2 > ISOR classificatie: 

zeer kwetsbaar) en aan de overkant van de Zijl (Leiden, de Kooi) ligt het zwembad ‘De Zijl’ welke een 

risicocontour over Leiderdorp (o.a. Leidsedreef) laat zien (afhankelijk van de windrichting). Gezien 

het aantal personen op enig moment aanwezig in het gebied niet wijzigd, blijft het (geaccepteerde) 

EV-groepsrisico van toepassing. 
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4.  Risicomatrix  
 

Uitgangspunt in verantwoordelijkheden 

Het COA is verantwoordelijk voor de veiligheid en activiteiten die plaatsvinden op de locatie (incl. 

plein/binnenruimte, dagbesteding, onrust en veiligheid). De gemeente blijft verantwoordelijk voor de 

openbare orde en veiligheid in de buitenruimte. Dit zijn de uitgangspunten. Criminaliteit, overlast of 

andere vormen van onveiligheid houden echter niet op bij een gemeente –of gebouwgrens.. Het is 

daarom van belang dat beide partijen (COA, gemeente en hulpdiensten) intensief blijven 

samenwerken aan veiligheid gedurende de periode van noodopvang. Dit betekent dat naast de 

aanbevelingen er aanvullende operationele afspraken rondom preventie en repressie zowel binnen 

als rondom het pand en de openbare ruimte integraal moet worden afgestemd met genoemde 

partijen.  

 

1. Veilige woon- en leefomgeving Sociale kwaliteit, fysieke kwaliteit, subjectieve veiligheid 

2. Bedrijvigheid en veiligheid Veilig winkelgebied, bedrijventerrein, uitgaan, evenementen  

3. Jeugd en veiligheid School, alcohol en drugs, overlast, criminaliteit 

4. Fysieke veiligheid Brandveiligheid, verkeer, externe veiligheid, crisisbeheersing 

5. Integriteit en veiligheid Polarisatie, radicalisering en georganiseerde criminaliteit 

 

Risico Voorstel maatregel 
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) Overlast in de omgeving 

Om overlast in de omgeving van de 
noodopvanglocatie zo veel mogelijk te 
voorkomen is het van belang dat er uitleg 
wordt gegeven over de normen, waarden 
en cultuur binnen NL. Daarbij hoort ook 
dat hanggedrag moeten worden 
voorkomen, dat grote groepen de 
gemeente intrekken wat zorgt voor 
subjectieve onveiligheid.  

Uitleg normen en waarden in NL en specifiek 
voor Leiderdorp  
Geen hanggedrag in woonwijken en met grote 
groepen de gemeente doortrekken. Er geldt o.a. 
een samenscholingsverbod bij de 
Winkelhof(garage) (APV).  
Meldingen worden gemonitord en whatsapp-
wijkpreventie meldt verdachte situaties.  
Politie surveilleert extra in en rondom de wijken 
(zichtbaar en in burger).  

Geen gescheiden kamer/vleugel 
kwetsbare personen – Indeling hanteren 
voor kwetsbare groepen (alleenstaande 
vrouwen, gezinnen en kinderen). Ook de 
minder zelfredzame personen (ouderen, 
kinderen, gehandicapten) en kwetsbare 
nationaliteiten dienen apart en bij 
voorkeur op de begane grond te worden 
gehuisvest i.v.m. sociale onveiligheid en 
zelfredzaamheid i.c. ontruimingssnelheid 
ten tijde van calamiteiten.  

Kwetsbare groepen op begane grond en/of 
aparte vleugel plaatsen.  
Gezien het te verwachten ratio tussen 
(alleenstaande)mannen, vrouwen en kinderen 
verdient het de voorkeur om de kwetsbare 
groepen op de begane grond dichtbij de 
beveiliging te laten verblijven en bij voorkeur op 
één afdeling/vleugel. Dit geldt ook voor minder 
zelfredzame personen. 

Aandachtlocatie – ‘Driegatenbrug’. Naast 
de open woonbuurt herbergt deze wijk 
ook een studentencomplex waarbij 3 
vrouwelijke studentenroeiverenigingen 
actief zijn. In verband met de beperkte 
ontsluiting per fiets (2 mogelijkheden) is 
het van belang dat deze wegen veilig en 
vrij van toegang blijven (hanggedrag, 
overlast). 

Voorkomen hanggedrag en overlast rondom 
toegangswegen Woonwijk Driegatenbrug. Zowel 
in de wijk als rondom het studentencomplex zal 
intensiever gesurveilleerd worden door politie. 
Zodra meldingen worden opgemaakt wordt hier 
door de politie (repressie) én COA (preventie) op 
geacteerd ter voorkoming van hanggedrag en 
overlast. 
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Onvoldoende toezicht en beveiliging.  
Sociale en fysieke onveiligheid wordt 
aangetast bij onvoldoende bewaking. 
Bewaking moet zijn afgestemd op 
benodigde ontruimingstijd 
(zelfredzaamheid vereisten, zie rapport 
brandweer).  

Minimaal 4 beveiligers. 2 Per pand 24uur per 
dag, 7 dagen per week. . Gezien het feit er in elk 
gebouw meerdere etages zijn en het aantal 
vluchtelingen per gebouw minimaal 160 is 
(verdeeld over meerdere etages) dienen er 
minimaal 2 beveiligers per gebouw 24/7 
aanwezig te zijn, gecertificeerd en adequaat 
kunnen optreden bij een calamiteit (ontruiming, 
zie advies brandweerrapport compartimentering) 

Geen portiers functie. Gezien het open 
karakter en de bereikbaarheid van de 
beveiliging in noodgevallen is een 
portiers functie met een vaste locatie op 
de begane grond noodzakelijk. 

Beveiliging vervult ook portier functie. Bij 
voorkeur op de begane grond bij de hoofdingang 
van het gebouw op een vaste en centrale locatie. 

Geen WIFI. Internet verbinding zorgt 
meer zelfredzaamheid in communicatie 
en dagbesteding voor veel personen 
tegelijk.  

WIFI beschikbaar stellen. Er dient een werkende 
WIFI verbinding beschikbaar te zijn op elke etage 
met voldoende netwerkcapaciteit  

Te weinig dagbesteding.  
Verveling in combinatie met een onzeker 
toekomstperspectief is een combinatie 
voor onrust, problemen en onveiligheid. 
Zo ver bekend is er sprake van een pre-
proces noodopvanglocatie (pre-pol) in 
afwachting van de Algemene 
Asielprocedure (AA). Dit betekent dat het 
risico op verveling en onrust over enig 
vorm van toekomstperspectief in 
combinatie met te weinig dagbesteding 
zeer wel aanwezig is. 

Voldoende dagbesteding.  
Van het COA wordt een actieve houding verwacht 
om te zorgen voor voldoende dagbesteding om 
genoemd risico te voorkomen. Er dienen 
voldoende activiteiten voor (elke)dagbesteding te 
zijn. Zowel binnen als buiten het gebouw zodat 
verveling, hanggedrag en overlast zo veel als 
mogelijk kan worden voorkomen. Hierbij kan 
gedacht worden aan kinderactiviteiten, 
zelfwerkzaamheid (schoonmaak, klusjes in het 
gebouw, sportactiviteiten, open leer centrum en 
voorlichtingsbijeenkomsten). Daarnaast wordt 
aansluiting gezocht bij maatschappelijke 
organisaties in de omgeving om in 
gezamenlijkheid activiteiten te organiseren. 
Hierbij is de hulp van vrijwilligers zeer wenselijk 
en uitzicht op perspectief in asielprocedure van 
belang.  

Geen coördinatie vrijwilligers. Ervaringen 
binnen andere centra leren dat er 
voldoende aanbod van vrijwilligers is 
maar dat de invulling van dagbesteding 
onvoldoende wordt gecoördineerd.  

Coördinatiepunt COA voor vrijwilligers.  
Het COA zorgt voor een coördinatiepunt voor de 
aanmeldingen van vrijwilligers en stimuleert de 
goede initiatieven waarbij vrijwilligers een 
belangrijk rol hebben in het ontplooien van 
activiteiten (dagbesteding) op maar zeker ook 
buiten de locatie. 

Te kleine ruimten voor logiefunctie. Het 
wonen met meerdere personen op een 
beperkt oppervlak brengt spanningen 
met zich mee, zeker als er sprake is van 
diverse nationaliteiten, religies en 
cultuur.  

4 pers. per kamer hanteren 
De voormalig lokalen cf. voorgesteld 
inrichtingsplan indelen (max. 4 pers. per kamer) 
en zoveel als mogelijk verschillende 
nationaliteiten, religies of culturen gescheiden 
houden i.v.m. sociale (on)veiligheid. 
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Druggerelateerde criminaliteit (gebruik, 
handel e.d.) in het gebouw of op het 
terrein of binnen de gemeentegrenzen is 
aanwezig. Gezien de ervaringen die 
personen hebben doorstaan is de kans op 
drugsgebruik zeer reëel. Er dient een 
eenduidige beleidslijn te worden 
gehanteerd. 

Zero tolerance beleid hanteren. Indien 
druggerelateerde criminaliteit wordt 
geconstateerd dient, naast reguliere 
strafbepaling, dader/verdachte in overleg met 
politie en COA direct te worden geherhuisvest .  
Overzichtelijke buitenruimte creëren op het 
terrein (o.a. groenvoorziening) i.o.m. gemeente. 

Onbekendheid huisregels 
De bewoners zullen, gelet op hun 
achtergrond, mogelijk anders kunnen 
reageren bij een eventuele brand- en 
rookontwikkeling. Dit vraagt veel van de 
interne organisatie. Dit betekent dat in 
het ontruimingsplan opgenomen moet 
zijn welke locaties of bewoners risico’s 
vormen bij ontruiming en waar extra 
aandacht nodig is. Ook moet de afweging 
gemaakt worden of de risico’s acceptabel 
zijn of dat er eventueel aanvullende 
maatregelen moeten worden getroffen. 

Bekendheid huisregels 
Instructie met betrekking tot brandmelding, 
ontruiming en opstellocatie. Een ontruimingsplan 
moet overlegd worden aan de brandweer.  
De bewoners moeten bekend gemaakt worden 
met het ontruimingssignaal en wat van hen 
verwacht wordt in geval van een calamiteit en 
brandalarm. 
Ook moet bekend worden gemaakt wat de 
consequentie is wanneer een asielzoeker zich 
(ernstig)misdraagt (beleid COA).  
  
 

Onevenwichtige groep samenstelling. 
Gezien het aantal asielzoekers (322), de 
schaalgrootte van Leiderdorp en de  
aangrenzende typen wijken is het voor de 
sociale veiligheid van belang dat er 
sprake is van een gemêleerde groep 
samenstelling binnen én buiten de 
noodopvang.  

Gemêleerde groep samenstelling. Conform 
bestuurlijke afspraken is het voor de schaal en 
veiligheid binnen Leiderdorp van belang dat de 
groepssamenstelling van de tijdelijk bewoners 
gemengd is. Naast alleen-gangers dus ook 
voldoende vrouwen en kinderen en/of gezinnen.  
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Overlast / overtredingen 
bedrijventerrein 
Omdat in de directe nabijheid veel 
bedrijvigheid is gevestigd (Baanderij) is de 
kans groot dat hier veel door de 
asielzoekers zal worden ‘gewinkeld’.  
Eventuele overlastvormen rommel 
achterlaten, hinderlijk ophouden, 
hanggedrag, winkeldiefstal of inbraak.  

Overlast en overtredingen voorkomen.   
Door middel van communicatie voorkomen van 
ongewenst gedrag (preventie) en indien bij 
geconstateerde overtredingen of overlastgevend 
gedrag direct lik-op-stuk beleid COA hanteren.  
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Kinderen en hoogte. Om ongevallen te 
voorkomen is het raadzaam om kinderen 
niet op hogere etages te plaatsen i.v.m. 
een mogelijke ontruiming (kwetsbare 
groepen altijd laag), de grote/brede 
traphuizen en ramen die op de 2e en 3e 
etage open kunnen.  

Kinderen op de begane grond.  
Voorkomen moet worden dat kinderen op 
hogere etages verblijven (i.v.m. ontruiming, 
hoogte, ramen, brede trappen etc.).  

Geen onderwijs 
Indien er voor kinderen geen of 
onvoldoende onderwijs kan worden 
geboden is dit een risico voor de sociale 
veiligheid (verveling, onwenselijk gedrag) 
en lopen kinderen leerachterstanden op.  

Wel onderwijs 
Het is van belang om regulier en bijzonder 
onderwijs in overleg met het COA en de 
(regio)scholen goed te organiseren. 
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Gebruik sportzaal als magazijn 
In het inrichtingsplan COA staat de goed 
onderhouden sport/gymzaal genoteerd 
als ‘magazijn’.  

Gebruik bestaande sport/gymzalen 
Door gebruik te maken van deze goed 
onderhouden sport/gymzaal hoeft minder 
beroep op de al in gebruik zijnde sportfaciliteiten 
in Leiderdorp te worden gedaan en maakt de 
dagbesteding en ontspanning in het centrum 
laagdrempeliger en het centrum aantrekkelijker. 
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Niet voldoen brandveiligheidseisen  
Zie bijlage 2: Advies Brandweer 
brandveiligheid Leidsedreef 4 en 6.  
In ieder geval voldoen aan de eisen van: 
- Brandcompartimentering 
- Bluswatervoorziening  
- Brand scheidende deuren 
- Kelder niet toegankelijk maken 
- Noodverlichting  
- Noodstroomvoorziening  
- Brandslang en blustoestellen keuren 
- Zelfredzaamheid (vs. ontruimingstijd) 

Voldoen aan brandveiligheidseisen 
Voldoen aan de brandveiligheidseisen cf. 
adviesrapport Brandweer HM. Kortheidshalve 
wordt verwezen naar bijlage 2.  
Streng toezicht op het dagelijks gebruik is een 
voorwaarde. Wanneer de inrichting en het 
gebruik van de ruimten niet meer overeenkomen 
met deze uitgangspunten kan niet meer 
gesproken worden over een acceptabele situatie. 

Niet voldoen hygiëne richtlijn (LCHV).  
Zie bijlage 3 : Advies GGD HM hygiëne en 
infectieziekten Leidsedreef 4 en 6.  
In ieder geval voldoen aan de eisen van: 
- vervangen van (afvoer)ventielen 
- ventilatieroosters schoonmaken 
- Vervang de, door lekkage aangetaste, 
plafondplaten en andere materialen. 

Voldoen aan hygiëne richtlijn (LCHV).  
Conform richtlijn aanpassen.  

Vluchtwegen geblokkeerd. 
Bij meerdere uitgangen wordt het 
vluchten geblokkeerd door opkomend 
onkruid e.d. Dit belemmert het 
ontvluchten en zorgt voor beperkte 
zichtlijnen op de binnenplaats en rondom 
het gebouw. 

Vluchtwegen vrij houden. 
Zorg, eventueel i.s.m. de gemeente, voor 
voldoende zichtlijnen rondom de locatie en op de 
binnenplaats. De vluchtwegen dienen te allen 
tijde operationeel en vrij van blokkades te zijn. 
Zowel intern als buiten. 

Geen afsluitbare kamers. De kamers 
waar de asielzoekers verblijven hebben 
geen afsluitbare deuren i.c. sloten.  

Afsluitbare kamers realiseren. Het verdient de 
aanbeveling om in het kader van de privacy en 
sociale veiligheid elke kamer te voorzien van een 
deur die afsluitbaar is. 

Onvoldoende gescheiden sanitaire 
voorzieningen. Van de douches wordt 
veelal op eenzelfde tijdstip door véél 
personen tegelijkertijd gebruik gemaakt. 
Toiletgebruik dient gescheiden plaats te 
vinden (ook medewerkers en bewoners).   

Voldoende gescheiden sanitaire voorzieningen 
aanbrengen. Het is van belang dat 
wassen/douchen gescheiden (mannen en 
vrouwen apart) plaatsvindt en er voldoende 
capaciteit beschikbaar is. Aanwezigheid 
beveiliging in nabijheid rond die tijdstippen van 
belang voor de sociale veiligheid.  

Onvoldoende toiletten. Aanbrengen 
voldoende toiletten (één toilet per 8 
bedden cf. LCHV-richtlijn1).  
 

Voldoende toiletten aanbrengen.  
Er wordt uitgegaan van 162 bewoners in gebouw 
1 en 160 in gebouw 2. Dit betekent dat er per 
gebouw 20 toiletten beschikbaar moeten zijn 
voor de bewoners.  

                                                           
1
 Hygiëne richtlijn ‘collectieve voorzieningen asielzoekers’ - Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV) 
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Onduidelijke toegang. Overzicht en 
toegangscontrole is belangrijk voor 
sociale controle en (on)rust.  

Duidelijke toegang en huisregels. Gebruik van de 
hoofdingangen van het gebouw. Niet via de 
achteringangen/zijingang of nooduitgangen naar 
binnen/buiten. Aanwezigheidsregister bijhouden.  

Geen kennis van verkeerseducatie. 
Verkeerstechnisch gezien is de locatie 
zeer goed ontsloten. Echter, zodra 
asielzoekers ‘meedoen’ aan het verkeer 
dienen zij ook op de hoogte te zijn van de 
in NL vigerende wetgeving inzake 
verkeer.  

Verkeerseductie 
Zorgen voor korte training ‘basisregels in verkeer 
in NL’ om ongevallen en gevaarlijke situaties in 
het verkeer van Leiderdorp en de omgeving te 
voorkomen. 

Lift wordt in gebruik genomen.  
Gezien de staat van het pand en sociale 
onveiligheid die een lift meebrengt wordt 
geadviseerd om de lift niet voor regulier 
gebruik open te stellen. 

Geen lift gebruiken. Voor regulier gebruik 
bewoners.  
 

In
te

gr
it

e
it

 e
n

 v
e

ili
gh

e
id

 
 

Openbare Orde en Veiligheid. Besluiten 
omtrent vluchtelingen kunnen gevoelig 
liggen en dat roept emoties op. Dat kan 
leiden tot grensoverschrijdend gedrag.  
(intimidatie, agressie en ondermijning). 
Maatschappelijke onrust kan mede 
worden aangewakkerd door niet-
inwoners, die zich in het lokale 
debat mengen (op bijeenkomsten, in de 
lokale pers, ter plaatse). Dit kan zich uiten 
in demonstraties, ongeregeldheden en 
zelfs uit lopen op rellen en vechtpartijen.  

Confrontaties tussen conflicterende partijen  
voorkomen of bestrijden.  
Voor zover er ongeregeldheden optreden of de 
dreiging daarvan ontstaan en de reguliere 
maatregelen onvoldoende mogelijkheden bieden 
om de ongeregeldheden te voorkomen, dan wel 
te bestrijden, wordt geadviseerd om de 
bevoegdheden (bijvoorbeeld lichte 
bevelsbevoegdheid, gebiedsverbod of de 
Voetbalwet) in te zetten. Er zijn 
tolerantiegrenzen afgesproken, een 
samenscholingsverbod en een Noodbevel gereed 
gericht op de risicolocaties en (mogelijke) 
maatschappelijke onrust in de omgeving van de 
opvanglocatie. Aanvullend wordt gehandhaafd op 
de uitgangspunten veilige publieke taak (VPT).  

Risico op radicalisering (werving) 
Terroristische groeperingen (I.S., Al Qaida 
e.a.) staan bekend om wervingspraktijken 
op noodopvanglocaties en AZC’s.  
Op individueel niveau leven mogelijk ook 
veiligheidsvraagstukken (jihadisme). De 
NCTV heeft aangegeven dat vermeende 
radicalisering niet direct aan de orde lijkt 
te zijn. Wel is er kans op 
posttraumatische stressstoornissen 
vanwege de geschiedenis van 
vluchtelingen die in het publieke domein 
mogelijk tot uiting komen. 

Voorkomen van werving radicale individuen en 
groeperingen.  
Ervaringen uit andere centra (uit o.a. onze regio) 
leren dat er signalen zijn van werving binnen 
noodopvanglocaties en AZC’s. Signalen van 
radicalisering, traumatisering en mensenhandel 
dienen direct gemeld te worden bij zowel COA, 
IND en politie. 
De COA medewerkers dienen bedacht en 
getraind te zijn op het herkennen van dergelijke 
(verdachte)situaties binnen de centra.   
 
 

Controle bezoek GGD/GHOR VRHM Wanneer de locatie open is zal de GGD HM en de 
afdeling infectieziekten (GHOR) een afspraak 
maken met het COA en een bezoek afleggen aan 
de opvanglocatie.  
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BRP registratie 
Cf. de factsheet ‘Vergoedingen en 
regelingen COA’ (bijlage 4) dient een 
asielzoeker zich na een half jaar (ook 
zonder toelating tot NL of welke 
verblijven in een niet door het Rijk 
beschikbaar gestelde accommodatie 
(ZZA-regeling) in te schrijven in de 
gemeentelijke BRP. Inschrijving in de BRP 
is niet opgenomen in het 
bestuursakkoord.  

BRP registratie  
Het verdient de aanbeveling om de 
consequenties (huisvesting, vergoeding en status) 
inzake inschrijving BRP van asielzoekers 
inzichtelijk te hebben.  

Procedure ‘geen omgevingsvergunning’. 
Momenteel is er nog geen definitief 
inrichtingsplan ‘ROC locatie Leidsedreef 4 
en 6’ door het COA ingediend. Er is dus 
geen aanvraag ‘omgevingsvergunning’ 
dan wel gedoogbeschikking aangevraagd. 
Het is voor de sociale en fysieke 
veiligheidsaspecten van belang dat deze 
controle wel wordt gedaan. Ook ten 
aanzien van de ruimtelijke ordening en de 
brandveiligheid.  
Kortom: 
 

Een (gedoog)beschikking verlenen  
Indien het bestuur van Leiderdorp positief besluit 
ten aanzien van de Noodopvang asielzoekers in 
Leiderdorp dan zal de procedure aanvraag 
omgevingsvergunning (bestemmingsplan, 
brandveilig gebruik en verbouwvergunning) 
versnelt moeten worden ingezet.  
De Wabo biedt Rijk en provincies de mogelijkheid 
via een omgevingsvergunning af te wijken van 
het bestemmingsplan. Er hoeft dan geen 
nationaal of provinciaal inpassingsplan gemaakt 
te worden: een afwijkingsvergunning voor het 
bestemmingsplan volstaat in dat geval. 
NB: Tot voor kort duurde het verlenen van een 
dergelijke vergunning 26 weken, maar sinds 9 
september 2015 is speciaal voor de opvang van 
asielzoekers en andere categorieën 
vreemdelingen de termijn teruggebracht naar 8 
weken. 
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5. Bijlagen  

 

Bijlage 1 : Inrichtingsschets COA 

Bijlage 2 : Adviesrapport Brandweer (VRHM) 

Bijlage 3 : Adviesrapport GGD en GHOR (VRHM) 

Bijlage 4 : Factsheet  ‘Vergoedingen en regelingen’ (COA) 

Bijlage 5 : Tolerantiegrenzen Noodopvang (vertrouwelijk) 

Bijlage 6 : Samenscholingsverbod omgeving Leidsedreef (vertrouwelijk) 

Bijlage 7 : Noodbevel inloopavonden vluchtelingenopvang (vertrouwelijk) 

Bijlage 8 : Integraal Operationeel Plan Noodopvang (vertrouwelijk) 


