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Meer asielzoekers in
vernieuwd azc Drachtenvernieu
JOSÉ HULSING

azc Drach

‘Voor korte termijn
noodoplossingen,
zoals tijdelijke
paviljoens’

Het complex aan het Noorderend
kan nu maximaal 475 asielzoekers
huisvesten. Een deel van de semiper-
manente onderkomens op het ter-
rein zijn volgens woordvoerder Alet
Bouwmeester van het Centraal Or-
gaan opvang asielzoekers (COA) ,,aan
het einde van de levensduur’’.

Daarnaast heeft het COA behoefte
aan extra opvang vanwege de hoge
instroom van asielzoekers, onder
meer vanuit Eritrea, Syrië en Irak.
Volgens Bouwmeester vragen zo’n
600 mensen per week asiel aan in

DRACHTEN Het asielzoekerscen-
trum in Drachten breidt uit. Verou-
derde gebouwen worden vervan-
gen, waardoor er plek komt voor
600 bewoners.

Nederland. ,,Voor de korte termijn ze
we bezig met noodoplossingen, zo-
als tijdelijke paviljoens bij de azc’s in
Luttelgeest en Dronten.’’

De werkzaamheden in Drachten
gaan begin volgend jaar van start.
Drie in 2009 geplaatste woongebou-
wen blijven staan, de overige prefab-
panden worden afgebroken en ver-
vangen door negen nieuwe exem-
plaren. Ook komen er nieuwe
dienstruimten. Het bestaande be-
stemmingsplan is uitgangspunt
voor de nieuwbouw.

Het azc in Drachten, gebouwd in
1997, bood de eerste jaren ook plek
aan 600 asielzoekers. Dit aantal is in
2002 teruggebracht naar 400 en ze-
ven jaar later, na renovatie en nieuw-
bouw, weer opgeschroefd naar 475.
Smallingerland en het COA sloten
toen een bestuursovereenkomst

euwd azc

voor onbepaalde tijd.
Om opnieuw 600 asielzoekers te

kunnen opvangen, tekenden de ge-
meente en het COA een aanvullende
clausule, een zogenaamde allonge.
Het aantal opvangplaatsen voor al-
leenstaande minderjarige vreemde-
lingen (amv’s) blijft 100, ook na de
herontwikkeling van het terrein.

Eind 2015 moet het vernieuwde

azc klaar zijn. Momenteel heeft het
COA 40 voltijds medewerkers aan
het werk in Drachten, van wie de
helft op de campus voor de alleen-
staande minderjarigen. Bouwmees-
ter schat dat er na de uitbreiding een
handvol banen bij komen.

Voor het azc in Burgum heeft het
COA eerder al uitbreidingsplannen
gepresenteerd. Hier groeit het aantal
bewoners - uitgeprocedeerde gezin-
nen - van 450 naar 600. Het complex
met nieuwe stenen huizen zou nog
vijftien jaar als azc dienst moeten
doen.

Het azc in Sint Annaparochie, met
400 bewoners, wordt ook aange-
pakt. Het COA gaat de caravans waar-
in de asielzoekers wonen in fases
vervangen. Bouwmeester hoopt dat
hiermee nog dit jaar een aanvang
kan worden gemaakt.
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Verouderde gebouwen van het asielzoekerscentrum in Drachten worden vervangen. De capaciteit gaat omhoog naar 600 bewoners. FOTO’S ILMER POSTMA
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