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Vragen en antwoorden  

Versie 4 december 2021 

Geen tijdelijke noodopvang vluchtelingen in Dodewaard 

 

Op 4 december 2021 zijn de inwoners van Dodewaard via een brief huis aan huis 

geïnformeerd over het feit dat er géén tijdelijke noodopvang voor vluchtelingen 

komt op de scheepswerf aan de Waalbandijk.  

 

AANLEIDING NOODOPVANG 

Waarom was Dodewaard in beeld voor tijdelijke noodopvang van vluchtelingen?  

De rederij United Rivers heeft deze locatie en twee riviercruiseschepen aangeboden 

aan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) als mogelijke opvanglocatie. Zij 

heeft een vloot aan riviercruiseschepen en is mede-eigenaar van de scheepswerf.  

De gemeente Neder-Betuwe kreeg daarop een mededeling van het COA dat zij tijdelijk 

asielzoekers wilde opvangen in twee riviercruiseschepen op de scheepswerf van 

Dodewaard.  

Waarom gaat de noodopvang in Dodewaard nu niet door? 

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft, in samenspraak met de 

gemeente, haar verzoek voor deze locatie ingetrokken. De kans bleek zeer klein dat de 

scheepswerf dusdanig kan worden ingericht dat aan alle voorwaarden kan worden 

voldaan die nodig zijn voor een verantwoorde tijdelijke opvang. De scheepswerf is dus 

geen geschikte locatie voor deze opvang. 

Waarom is er noodopvang vluchtelingen nodig?  

De asielzoekerscentra in Nederland zitten overvol. Er zijn dringend extra 

opvanglocaties nodig.  

De krapte komt onder meer door de verhoogde instroom van vluchtelingen en de 

komst van Afghaanse evacués. De belangrijkste reden is het grote woningtekort in 

Nederland. Hierdoor zitten er ruim 11.000 statushouders (en dit aantal blijft 

toenemen) in reguliere asielzoekerscentra. Deze mensen met een verblijfsvergunning 

zouden bij voldoende woningaanbod moeten doorstromen naar woningen in 

gemeenten.  
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Omdat het niet mogelijk is binnen korte tijd nieuwe opvanglocaties te realiseren en er 

acuut behoefte is aan opvangplaatsen, is het Centraal Orgaan opvang Vluchtelingen 

(COA) actief op zoek naar tijdelijke noodopvangplekken in heel Nederland. Daarover 

zijn zij in gesprek met veel partijen waaronder gemeenten, eigenaren van 

vakantieparken, hotels en van (leegstaande) objecten.   

 

INFORMATIE OVER HET CENTRAAL ORGAAN OPVANG ASIELZOEKERS (COA) 

Wat is het COA? 

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zorgt voor de opvang van asielzoekers 

in Nederland tijdens de asielprocedure. Dit houdt in dat het COA zorgt voor huisvesting 

vanaf het moment dat de asielzoeker asiel aanvraagt in Nederland, tot aan het 

moment dat de asielzoeker Nederland moet verlaten of een verblijfsvergunning krijgt. 

Het COA vangt asielzoekers op in asielzoekerscentra (azc’s) die verspreid over het hele 

land liggen.  

Wat als het COA niet genoeg noodopvangplekken kan vinden?  

Als het het COA onvoldoende lukt om noodopvangplekken te realiseren in Nederland, 

heeft het ministerie de bevoegdheid plekken aan te wijzen voor crisisopvang.  

-------------------------------- 

Meer lezen? Het COA stelt algemene informatie beschikbaar over 

vluchtelingenopvang.  

Dagelijkse activiteiten asielzoekers 

Asielzoekers wonen en leven zelfstandig in een asielzoekerscentrum (azc). Benieuwd 

hoe het leven in een azc er uit ziet? 

https://www.coa.nl/dagelijkse-activiteiten 

Vrijwilligerswerk en donaties 

In en rondom azc's zijn veel vrijwilligers actief. Wilt u ook iets bijdragen? 

https://www.coa.nl/vrijwilligerswerk-en-donaties 

 

Neem een (digitaal) kijkje 

Elk azc heeft op coa.nl een eigen locatiepagina. Daar vindt u meer specifieke 

informatie over het azc. https://www.coa.nl/locatiezoeker 
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