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Geacht College,  

Het COA heeft de afgelopen periode gebruik gemaakt van een deel van landgoed 

Duinrell als tijdelijk asielzoekerscentrum. Landgoed Duinrell is inmiddels elf keer 

eerder ingezet voor de opvang van vluchtelingen. We kijken terug op een goede 

samenwerking met de gemeente en Duinrell.  

Momenteel worden conform onze afspraak met zowel de gemeente Wassenaar als 

Duinrell de geplaatste asielzoekers overgeplaatst, zodat eind van de maand het tijdelijks 

asielzoekerscentrum kan sluiten. Er doet zich echter een acuut probleem voor. 

 

Zoals u weet wordt Europa momenteel keihard getroffen door het coronavirus. De 

Ministerraad heeft gistermiddag drastische maatregelen getroffen om verdere besmetting 

te beperken. Dit heeft voor ons tot gevolg dat twee evenementenhallen (900 plaatsen) 

door ons niet in gebruik genomen kunnen worden, omdat groepen groter dan 100 

mensen niet bij elkaar mogen komen. Deze hallen hadden wij nodig, omdat wij dringend 

behoefte hebben aan opvangplaatsen. Door de coronacrisis wordt echter ook Duinrell 

geconfronteerd met een zeer groot aantal opzeggingen. Overleg tussen COA en Duinrell 

heeft geresulteerd in een mogelijkheid om de huidige huurovereenkomst tijdelijk te 

verlengen. Zowel Duinrell als COA maken heel graag gebruik van deze mogelijkheid. 

Gezien de bijzondere omstandigheden t.g.v. het coronavirus plaatst COA op Duinrell 

alleen mensen die langer dan 2 maanden aanwezig zijn in Nederland. Ook draagt COA 

zorg voor een op de omstandigheden afgestemd dagbestedingsprogramma wat gericht is 

op het verblijf op het terrein van Duinrell.  

https://plein-dms.coa.local/processen/LP00000378/uitgaande-post-2019-2020/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=CDR-343321
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De bewoners mogen wel van het terrein af, maar ook voor hen gelden dezelfde 

maatregelen en de beperking van sociale contacten zoals alle andere inwoners van 

Nederland. Het COA licht de bewoners hier helder en duidelijk over voor. 

 

 

Verzoek aan het college van burgemeester en wethouders 

Om bovenstaande redenen verzoeken we u om medewerking te verlenen aan het langer 

in gebruik nemen van een gedeelte van landgoed Duinrell als asielzoekerscentrum voor 

de volgende periode en aantallen: maximaal 930 bewoners voor de periode tot 18 mei 

2020. Vanaf 18 mei maximaal 650 personen tot 30 juni 2020.  

 

Wij zien uw antwoord met belangstelling tegemoet en zijn uiteraard bereid dit verzoek  

nader toe te lichten.  

 

Mochten wij u van verdere informatie kunnen voorzien, dan vernemen we dit graag. 

 

 

 

Hoogachtend, 

Centraal Orgaan opvang asielzoekers, 

 

 

 

Dr. M. Schoenmaker 

Bestuursvoorzitter 


