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Geacht College,  

De asielopvang in Nederland staat onder enorme druk. Uit de media heeft u ongetwijfeld 

opgemaakt dat het COA op zeer korte termijn behoefte heeft aan extra opvangplekken. 

Concreet vragen wij u met deze brief om in te stemmen met het opnieuw en per direct 

gebruiken van de COA-locatie aan de Picassolaan. 

 

Zoals u in de brandbrief van de het kabinet d.d. 24 augustus jl. en de brief van CdK  

Van Dijk d.d. 30 augustus jl. heeft kunnen lezen, is er sprake van een urgente situatie, 

waarbij een dringend verzoek wordt gedaan aan gemeenten om mee te werken aan het 

realiseren van opvanglocaties en het versneld uitstromen van statushouders. Dit is nodig, 

omdat de huidige reguliere opvanglocaties vol zitten. Er is sprake van een zeer hoge 

instroom en statushouders stromen moeizamer door naar reguliere huisvesting. 

 

Het COA heeft in Alkmaar een locatie aan de Picassolaan 9, waar jarenlang asielzoekres 

zijn opgevangen. Wij verzoeken u mee te werken aan het opnieuw in gebruik nemen van 

deze locatie, in beginsel voor een periode van twee jaar, voor de maximale capaciteit 

van 450 personen.  Op de locatie zullen wij statushouders opvangen, die gekoppeld zijn 

aan de gemeente Alkmaar of aan de gemeenten in de regio. Voor wat betreft de eerste 

groep kunnen deze in verband worden gebracht met de taakstelling, zoals in ons eerdere 

contact toegelicht.    

 

Wij vragen u om op zeer korte termijn te reageren op ons verzoek,  waarna wij snel een 

bestuurlijke overeenkomst (BO) zullen opstellen aangaande de afspraken tussen beide 

partijen. 
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Aeneas vluchtte samen met zijn oude vader en kind uit het brandende Troje. Na vele omzwervingen en het trotseren van allerlei gevaren belandt hij tenslotte in Italië en 

sticht daar de stad Latium. Aeneas staat bekend als een held uit de Griekse oudheid. Het beeldmerk van het COA is op het verhaal van Aeneas gebaseerd. 

Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor de aandacht die u aan ons verzoek besteedt.  

We hopen van harte dat we met elkaar de opgave die Nederland heeft voor wat betreft 

het bieden van onderdak en bescherming aan asielzoekers in kunnen vullen. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Centraal Orgaan opvang asielzoekers, 

 

 

 

 

Dr. M. Schoenmaker 

Bestuursvoorzitter 


