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Geachte heer/mevrouw,  
 
Op 5 oktober jl. hebben wij u via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over het 
huisvestingsvraagstuk voor vluchtelingen, en de diverse uitgangspunten die het 
college hierbij hanteert. Deze uitgangspunten hebben als doel om rondom de 
asielopvangcrisis de diverse initiatieven te wegen, actief te monitoren en bepaalde 
keuzes te maken.  
 
Via deze raadsinformatiebrief willen we u informeren over het besluit van de 
burgemeester over de inzet van een schip als crisisnoodopvanglocatie aan een kade 
aan de Industrieweg in Papendrecht. Deze kade grenst aan het bedrijventerrein van 
GKN Fokker en wordt gebruikt om over het water vliegtuigonderdelen naar klanten te 
vervoeren . Er is in goed overleg met GKN Fokker gekozen voor deze oplossing. 

GKN Fokker was graag bereid hieraan mee te werken. Met de keuze voor dit schip 

leveren we onze bijdrage aan de crisisnoodopvang-capaciteit in deze regio. Dit naast 
de verantwoordelijkheid die we als voltallig college al hebben genomen door het 
gebouw aan de Seringenstraat de komende drie jaar in te zetten als AMV-locatie. 
Tegelijk past de capaciteit van deze opvang bij de schaal van onze gemeente en legt 
zij geen beslag op onze financiële middelen, reguliere woningen of andere ruimtelijke 
ontwikkelingen. 
 
Crisisnoodopvang voor maximaal 6 maanden 
Het schip zal gedurende maximaal 6 maanden worden ingezet als een opvanglocatie 
voor vluchtelingen die aan het begin staan van hun asielprocedure en voor wie er 
geen opvang en onderdak beschikbaar is in Ter Apel, of binnen de reguliere 
asielzoekerscentra (azc's) in Nederland. 
Het schip komt op woensdag 16 november 2022 naar Papendrecht. Het COA 
bepaalt welke vluchtelingen hier worden ondergebracht. Zeer waarschijnlijk zijn het 
vluchtelingen die net in Nederland zijn aangekomen, en aan het begin staan van hun 
asielprocedure. Hierdoor kunnen we over de herkomst weinig zeggen. Wel is zeker 
dat zij kortstondig in deze opvanglocatie worden opgevangen.  
 
Afspraken tussen Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en gemeente 
De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is verantwoordelijk voor de personele 
bemanning, de inrichting en de dagelijkse operatie en de veiligheid 24/7 op en rond 
dit schip. De gemeente is verantwoordelijk voor de communicatie met de omgeving, 
met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen en de (reguliere) openbare orde 
en veiligheid. Natuurlijk zijn er directe lijnen in het kader van openbare orde en 
veiligheid met de reguliere veiligheidsdriehoek. 



 

 
 

Alle kosten die de gemeente en de Veiligheidsregio maken, worden volledig door het 
Rijk vergoed. Uitgangspunt is dat een gemeente geen financieel nadeel ondervindt 
van het aanbieden van sobere en doelmatige crisisnoodopvang.  
Binnen de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is Papendrecht de vijfde gemeente die 
een crisisnoodopvanglocatie heeft. Eerder openden de gemeenten Dordrecht, 
Hendrik-Ido-Ambacht, Sliedrecht en Hoeksche Waard al een dergelijke opvang. 
 
Informatie over het schip: de MS Sir Winston 
Het schip is de MS Sir Winston, heeft een lengte van 67 meter en is 7 meter breed. 
Zij heeft een diepgang van 1,4 meter, en er kunnen maximaal 52 personen 
(volwassenen en kinderen) op gehuisvest worden. Zowel het Waterschap 
Rivierenland als Rijkswaterstaat zijn akkoord met het tijdelijk aanmeren van een 
schip in deze haven, en het gebruik van dit schip voor crisisnoodopvang van 
vluchtelingen. Op het moment dat het schip op woensdag 16 november in deze 
haven naast het GKN Fokker-terrein aankomt, is het gebruiksklaar. Het kan dan 
(vrijwel) direct ingezet worden voor de opvang. Voor elektriciteit aan boord zal 
gebruik gemaakt worden van zowel de scheepsaccu als van een extern aggregaat. 
 
Vervolgtraject en communicatie  
Naar aanleiding van dit besluit wordt er op dinsdag15 november een brief huis-aan-
huis bezorgd bij direct omwonenden en bij enkele bedrijven in de directe omgeving 
van het schip. Deze brief treft u net als het persbericht als bijlage bij deze RIB aan. 
Op deze informatie zit een embargo tot dinsdag 15 november 17.00 uur. Daarnaast 
zal er op de website van de gemeente Papendrecht informatie staan over deze 
crisisnoodopvang-locatie (zie www.papendrecht.nl/asielopvang --- > blauwe button 
'Crisisnoodopvang' in rechterkolom) en een overzicht met veelgestelde vragen en 
antwoorden. Op maandag 21 november wordt dit schip in gebruik genomen  
De pers wordt de mogelijkheid geboden om deze ochtend voorafgaand aan de 
ingebruikname van het schip deze te bezichtigen. 
 
Samen met de Veiligheidsregio ZHZ en het COA zetten we ons in voor deze 
crisisnoodopvanglocatie binnen de gemeente. Om daarmee deze vluchtelingen een 
menswaardige opvang en onderdak te bieden.  
 
We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Hoogachtend,  
Burgemeester en wethouders van Papendrecht,  
de secretaris,    de waarnemend burgemeester,  
 
 
 
J.M. Ansems, MSc    mr. drs. A.M.M. Jetten 
 

http://www.papendrecht.nl/asielopvang

