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Het voorliggende voorstel is duidelijk, aan de raad wordt gevraagd wensen en bedenkingen 

te uiten met betrekking tot het voornemen van het college om medewerking te verlenen 

aan de overeenkomst tussen het COA en het short stay hotel in Wateringen voor opvang 

van max. 275 vluchtelingen, asielzoekers en statushouders.  

 

Voorzitter, de fractie ChristenUnie-SGP wil alvorens in te gaan op de betreffende casus 

eerst algemene opmerkingen plaatsen over dit grote vraagstuk. 

 

Algemene opmerkingen: 

In de wereld is veel gaande. We zijn gewend aan journaalbeelden over oorlogen, akelige 

ziekten of natuurrampen. Maar na decennia dat hulp op afstand kon volstaan, is nu een 

grote vluchtelingenstroom richting Europa op gang gekomen. 

Een bedrag overmaken op giro 555 voor een hulporganisatie is daardoor niet meer 

voldoende. Die hulp op afstand is nog steeds nodig zodat ook de regio een deel van de 

vluchtelingen kan opvangen. Maar daarnaast is opvang in (onder andere) Nederland nodig. 

 

Daarmee komt de hulpvraag ons dicht op de huid en zal de hulp ons ook meer kosten dan 

alleen zo’n simpel girootje. De opvang van vluchtelingen kost ons ook extra inzet van 

vrijwilligers, een stukje van onze welvaart en misschien iets van onze vrijheid en rust. 

 

De fractie ChristenUnie-SGP wil aan de gestelde hulpvraag tegemoetkomen. Belangrijkste 

reden daarvoor zijn onze christelijke waarden, zoals het “Behandel iedereen, zoals je zelf in 

zijn plaats behandeld zou willen worden”. 

Dit roept op rekening te houden met wensen, belangen en behoeften van onze medemens. 

Nu kan het zijn dat iemand een andere smaak heeft of een heel andere behoefte. Zelfs zo 

anders dat wij het ons niet kunnen voorstellen.  

Maar van vluchtelingen is duidelijk wat zij wensen:  Leven in een veilige omgeving. 

 

Een tweede christelijke waarde ontlenen we aan het Bijbelwoord in Mattheus 25.  

Het herbergen van de vreemdelingen, lees ook: de vluchteling. 

Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven, Ik had dorst en u hebt Mij te drinken 

gegeven, Ik was vreemdeling en u hebt Mij opgenomen. Ik was naakt en u hebt Mij 

gekleed, Ik was ziek en u hebt Mij bezocht, Ik zat in de gevangenis en u zijt tot Mij 

gekomen.  

 

Ook de insprekers van diverse kerkgenootschappen en Vluchtenwerk hebben dit verwoord. 

 

Onder christenen - binnen of buiten onze achterban - wil bijna iedereen wel helpen, maar 

over de manier waarop en de mate waarin - verschillen soms de meningen. 

 

Onze fractie roept het college op de vrijwilligers voor hun werk onder de vluchtelingen goed 

te laten toerusten. Zodat de hulp effectief is en de vrijwilligers – juist doordat zij zich in het 

wereldbeeld van vluchtelingen verdiept hebben - constructieve bruggen kunnen slaan. 
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Naast de christelijke waarden als barmhartig zijn, rechtvaardig zijn, vredelievend zijn, 

naastenliefde betrachten, gastvrij zijn, delen en beschermen - vindt de fractie 

ChristenUnie-SGP ook dat de gemeente Westland de bestuurlijke verantwoordelijkheid 

moet nemen mee te werken aan deze vorm van opvang. 

De gemeenten hebben een overeenkomst gesloten met het Rijk om te zorgen voor opvang. 

Het Rijk heeft daartoe verplichtingen, mede ook door Europese regelgeving en 

besluitvorming. 

 

Overigens hebben we enkele maanden geleden in de raad over het concept 

bestuursakkoord van VNG, IPO en Rijk gedebatteerd. De diverse argumenten pro en contra 

zijn door het college prima verwoord in hun reactie op het concept-akkoord. Jammer 

genoeg wordt de strekking van deze brief in het ondertekende akkoord niet herkenbaar 

teruggevonden. 

De fractie juicht het daarom toe dat dit voorjaar een herzien, nader doordacht 

bestuursakkoord wordt voorbereid, zoals de burgemeester vorige week meldde in de 

Raadscommissie Bestuur. 

 

De fractie ChristenUnie-SGP staat ervoor dat ieder de vrijheid heeft zijn of haar mening te 

geven. Dat is onze rechtsstaat. 

In die rechtsstaat kun je demonstreren of tegen een genomen besluit bezwaar maken. 

Allemaal zaken die binnen onze rechtsstaat geregeld zijn. 

 

Ook kon ieder die dat wilde aan het begin van deze raadsvergadering inspreken. We 

hebben voor- en tegenstanders van dit verzoek van het college aangehoord. Prima dat dit 

in Nederland in alle vrijheid kan gebeuren. 

 

Inmiddels is  – in een vertegenwoordigende vorm, de gemeenteraad –  de democratie aan 

het woord. En binnen deze georganiseerde democratie wordt het besluit genomen of de 

gemeente wel of niet meewerkt aan deze vluchtelingenopvang. Dat besluit wordt niet 

genomen tijdens een demonstratie. 

Zo werkt onze rechtsstaat. De fractie ChristenUnie-SGP staat voor deze rechtsstaat. Met 

alle vrijheden en ook verplichtingen van dien. 

 

Nu willen we inzoomen op de casus short stay hotel Wateringen. 

Het voorstel van het college van B&W is duidelijk en goed onderbouwd. 

De fractie ChristenUnie-SGP staat achter het voorstel van het college om medewerking te 

verlenen aan de huisvesting van vluchtelingen, asielzoekers en statushouders in het hotel 

te Wateringen. 

 

In het kort willen we ingaan op een aantal zaken en hierover opmerkingen plaatsen. 

Wat betreft de voorgestelde locatie van het hotel aan de Lierseweg te Wateringen, op een 

bedrijventerrein, het volgende: Ook vergelijkbare gemeenten als Goes (Zeelandhallen) 450 

vluchtelingen en Dordrecht (voormalige gebouwen van Drechtwerk) 125 vluchtelingen, 

vestigden de afgelopen periode tijdelijke opvang op een bedrijventerrein.  

In de media lezen we geen problemen bij deze opvanglocaties. 

 

We kunnen ons voorstellen dat diverse bedrijven gevestigd op Zwethove te Wateringen 

geschrokken hebben gereageerd op het voorliggende voorstel. 
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Door o.a. de Bedrijvenvereniging InterWateringen zijn diverse bedenkingen genoemd en 

zijn suggesties gedaan, voornamelijk positief van inslag. 

Helaas is de reactie van de voorzitter van de Stichting BIZ en vertegenwoordiger van alle 

650 bedrijven die op de 3 bedrijventerreinen gevestigd zijn en tevens voorzitter van de 

VVE Zwethove minder positief van insteek. Zijn conclusie is voor de Stichting BIZ dat er 

best wel gematigde reacties zijn maar verder overwegend negatief; terwijl zijn conclusie 

voor de VVE samengevat erop neer komt dat hij de raad dringend heeft  verzocht om geen 

medewerking te verlenen aan het voorstel van het college voor een AVO op Zwethove. 

 

Naast de negatieve reacties op social media naar aanleiding van het voorstel van het 

college, vinden we op Facebook de pagina: “Westland voor vluchtelingen” - omdat ieder 

mens recht heeft op een veilige plek om te wonen. De pagina is het afgelopen weekend 

online gezet en geeft een positief geluid. In drie dagen tijd is de pagina 550 maal geliked. 

Het laat zien dat veel Westlanders er positief tegenover staan. 

 

Wensen en bedenkingen 

Voor de fractie ChristenUnie-SGP is het belangrijk dat er door de gemeente richting de 

bedrijven en omwonenden garanties worden gegeven om ook de komende periode een 

leefbaar, veilig en schoon bedrijventerrein te behouden. 

 

De fractie ChristenUnie-SGP geeft het college mee concreet op de aandachtspunten van 

belanghebbenden in te gaan. Een aantal zaken, zoals tijdsbesteding overdag, voldoende 

begeleiding en introductie in de Nederlandse samenleving met onze waarden en normen, 

worden diverse malen genoemd. Maar ook veilige wandel- en fietsroutes naar Wateringen 

en Den Haag zijn vaak genoemd. 

Vervolgens zullen er ook goede speelvoorzieningen, voor zowel jong als oud rondom het 

gebouw aangelegd moeten worden. 

En niet te vergeten: goede opvang op scholen. 

Kortom, we moeten voorkomen dat de tijdelijke bewoners van het hotel op straat gaan 

rondhangen, met alle gevolgen van dien. 

 

Ook vingen wij de opmerking op dat als er ook statushouders geplaatst worden, deze snel 

op het bedrijventerrein aan het werk gezet kunnen worden. Dit bevordert de integratie en 

is een zinvolle dagbesteding. 

De fractie ChristenUnie-SGP waardeert het dat de wethouder met alle betrokkenen het 

gesprek is aangegaan. De fractie stelt voor deze werkwijze voort te zetten  – ook als de 

opvang van start is gegaan –  om misverstanden of klachten snel uit te horen en adequaat 

te laten oplossen. 

 

We zijn wel geschrokken van de brief van EBH Elshof advocaten, namens een groot aantal 

bedrijven, welke in duidelijke taal aangaf dat volgens hen de bestemming “Hotel voor 

tijdelijke arbeidsmigranten” bij het niet meer nodig hebben voor tijdelijke 

arbeidsmigranten, weer terug moet naar de oorspronkelijke kantoorbestemming.  

Graag een reactie hierop van het college. Ook op de inspraakbijdrage van de heer 

Geelhoed van hetzelfde kantoor. Hij heeft nog enkele andere zaken genoemd. 

 

In het vastgestelde bestemmingsplan Bedrijventerrein Wateringen lezen we zelf het 

volgende: 
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Hotel, Binnen het plangebied is tevens een hotel voor tijdelijke arbeidsmigranten 

gevestigd. Dit hotel wordt ook bestemd als bedrijf met de functieaanduiding st-ht 

Hotel voor tijdelijke arbeidsmigranten, gelegen aan de Lierseweg 15  

 

Voor ons is het wel duidelijk dat de bestemming Hotel is en niet kantoor, en dat deze 

gebruikt mag worden voor tijdelijke arbeidskrachten en in het verlengde daarvan voor 

tijdelijke huisvesting van vluchtelingen, asielzoekers en zeker de statushouders!! 

Volgens ons moet het mogelijk zijn om binnen 3 maanden de eerste bewoners in de 

tijdelijke AVO op Zwethove te plaatsen. 

Graag hierop een reactie van het college. 

 

Voorzitter, ik rond af. 

De fractie ChristenUnie-SGP gaat akkoord met het voorstel. 


