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In de media wordt gemeld dat de commissaris van de koning in Zuid-Holland, de hr J. Smit, alle 
gemeenten in Zuid -Holland per brief heeft opgeroepen om per direct buiten de gebaande paden te treden 
en tot onorthodoxe oplossingen te komen voor de opvang van asielzoekers, vooral voor asielzoekers uit 
Afghanistan. 
 
Volgens de commissaris van de koning verwacht het COA dat de opvangcapaciteit in de opvanglocaties 
binnen enkele weken ontoereikend zal zijn, waardoor nieuwe asielzoekers niet opgevangen kunnen 
worden. 
 
De commissaris van de koning wijst op de recente ontwikkelingen in Afghanistan. Er is onvoldoende 
doorstroom van statushouders naar reguliere woningen. 
  
https://nos.nl/l/2397161 
  
Vraag: 
1 is het college bekend met deze brief van de commissaris van de koning? 
 
Het college is bekend met deze oproep. Er zijn meerder instanties (vluchtelingen werk, ministerie 
Veiligheid en Justitie en BZK) die alle gemeenten hebben opgeroepen proactief mee te denken over 
mogelijkheden voor opvang van asielzoekers en/of bevorderen van de versneld huisvesten van 
statushouders die nu nog in de opvang locaties zitten. 
 
2 Zo ja, wat is de reactie van het college op zijn oproep? 
 
Het college neemt het probleem van huisvesting statushouders en tijdelijke opvang vluchtelingen serieus.  
 
De regio Holland Rijnland  biedt  in principe als regio voldoende opvang. Landelijk worden nog 3000-4000 
plekken gezocht. Door diverse gemeenten in Holland Rijnland wordt opvang geboden, wordt dit uitgebreid 
of gaat opvang zeer binnenkort van start. Ook zijn door verschillende gemeenten kansrijke locaties 
aangegeven die worden onderzocht. Hiermee neemt de directe druk voor opvang van vluchtelingen in de 
regio Holland Rijnland iets af. De druk ligt op dit moment vooral bij de andere regio’s. De provincie heeft in 
geheel Zuid-Holland kansrijke opvanglocaties (voor langere duur) in kaart gebracht. Deze kansrijke 
locaties liggen volgens deze kaart op dit moment niet in de regio Holland Rijnland.  
 
Wij hebben onderzoek gedaan naar mogelijke binnenstedelijke locaties die gebruikt kunnen worden voor 
tijdelijke opvang van vluchtelingen. Op korte termijn zien wij hiervoor geen mogelijkheden. Op langere 
termijn zijn er tijdens de transformatie van de Baanderij wellicht wel kansen voor tijdelijke huisvesting. We 
zullen in dat licht het vraagstuk vluchtelingen huisvesting blijven monitoren en als zich mogelijkheden 
voordoen hierop acteren. 
 
In Leiderdorp zien wij meer mogelijkheden om via kleinere (tijdelijke) locaties een bijdrage te leveren in het 
versneld huisvesten van statushouders, zoals gedaan wordt binnen het project Fusion. Hier worden  drie 
statushouders die wachten op gezinshereniging tijdelijk gehuisvest.  
 
3 Welke locatie(s) heeft het College eventueel in gedachten? 
De provincie houdt nog vast aan de eisen dat de locatie(s) in binnenstedelijk gebied moet liggen en 500 
meter afstand van voorzieningen. Dat beperkt de mogelijkheden in Leiderdorp. Zoals al eerder is 
aangegeven zijn wellicht mogelijkheden bij de herontwikkeling van de Baanderij.  




