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Geachte omwonende van de PWA kazerne,
Ongetwijfeld heeft u in de media vernomen dat dringend extra opvang voor vluchtelingen nodig is. Ook aan
de gemeente Gouda is nu een concreet en formeel verzoek gedaan door het Centraal Orgaan opvang
Asielzoekers (COA) ten aanzien van de PWA kazerne. Wij beseffen dat deze recente ontwikkeling voor u als
een verrassing kan komen. Via deze brief willen wij u als direct betrokkene van de aard en de redenen van
het verzoek op de hoogte brengen.
Verzoek COA
Het verzoek van het COA is om de PWA kazerne als regulier asielzoekerscentrum (AZC) te gaan gebruiken.
Dit wil zeggen: als opvanglocatie voor een middel]ange termijn (10 jaar).
Waarom de PWA kazerne?
Het COA is als landelijk orgaan verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers en vluchtelingen in
Nederland. Vanuit die hoedanigheid en vanuit de actuele noodzaak om mensen op te vangen, heeft zij
contact gezocht met het Rijksvastgoedbedrijf (Rvob) van de overheid. De Rvob heeft aangegeven dat in
onze gemeente de PWA kazerne beschikbaar is. Het COA heeft de Rvob bericht deze locatie te willen
betrekken. Aansluitend heeft het COA de gemeente verzocht medewerking te verlenen aan het vestigen van
een regulier AZC in de PWA kazerne.

Pand geschikt
Het COA acht het pand geschikt voor opvang. De bestemming van de locatie laat het gebruik als AZC toe.
Momenteel denkt het COA aan het huisvesten van circa 500 personen. Zij gaat nu onderzoeken wat de
mogelijkheden zijn in het gebouw. Dan pas wordt definitief bekend hoe de invulling van de locatie zal zijn en
wordt duidelijk wanneer een en ander kan worden gerealiseerd. Op dit moment denkt het COA aan
ingebruikname in de tweede helft van 2016.
College neemt verantwoordelijkheid
Het college van burgemeester en wethouders heeft kennis genomen van de oproep van de staatssecretaris
van Veiligheid en Justitie en van de discussie die momenteel speelt in de (Goudse) samenleving. Het
college vindt dat zij onder andere vanwege het landsbelang de verantwoordelijkheid heeft een passende
bijdrage te leveren aan de opvang van vluchtelingen. Om die reden wil zij meewerken aan dit verzoek.
Wel heeft zij het COA met klem verzocht de ervaringen en aandachtspunten uit de eerdere discussie over de
PWA kazerne te betrekken bij de realisatie van een regulier AZC in de PWA kazerne.
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Inloopavond en verdere informatie
Wij realiseren ons dat deze brief bij u de nodige vragen oproept over bijvoorbeeld de aard, omvang en duur
van de opvang. Ook begrijpen wij dat u meer informatie wilt hebben over zaken als overlast, verkeer en
veiligheid. Om u zoveel mogelijk te informeren, organiseert het COA samen met de gemeente een
inloopavond, waarbij uiteraard ook collegeleden aanwezig zijn om uw vragen te beantwoorden en met u in
gesprek te gaan. Een uitnodiging volgt zo spoedig mogelijk. Wij blijven u via onze website en brieven nader
informeren.

Meer informatie
Het verzoek van het COA treft u vandaag vanaf 15.30 aan op onze website: www.gouda.nl/asielzoekers.
Antwoorden op veelgestelde vragen over AZC's, COA, haar werkzaamheden en aanpak kunt u vinden op
www.coa.nl. Voor meer informatie vanuit de gemeente kunt u bellen met 14 0182.
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