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Kernboodschap   Het college besluit in te gaan op het verzoek van het COA om het vrijgekomen 

schip, de MS Liberty Ann, in te zetten voor de opvang van maximaal 140 

asielzoekers tot en met 31 maart 2021. 

Behandelvoorstel voor  

commissie 

Het college stuurt dit besluit ter informatie aan de commissie Bestuur. 

Relevante eerdere 

besluiten 

- Collegebesluit Liberty Ann (2021/479838) 

- Collegebesluit Virginia (20212/0576296) 

Besluit College  

d.d. 21 december 2021 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

1. In te gaan op het verzoek van het COA om het schip de MS Liberty Ann in 

te zetten voor de tijdelijke opvang van maximaal 140 asielzoekers. 

2. Overeenkomstig artikel 20 lid 1 en 5 van de Verordening Haarlemse 

Wateren 2020 respectievelijk een vergunning te verlenen voor het 

innemen van een winterligplaats tot en met 31 maart 2022 en een 

ontheffing te verlenen voor het bedrijfsmatig gebruiken van het schip de 

MS Liberty Ann ten behoeve van de opvang van asielzoekers conform 

verzoek COA. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

 

1. Inleiding  

Haarlem biedt sinds september 2021 ruimte aan het riviercruiseschip MS Liberty Ann ten behoeve 

van de tijdelijke opvang van Afghaanse evacués met de Nederlandse nationaliteit. Dit schip mocht op 

basis van eerdere besluitvorming (kenmerk 2021/479838) tot 8 maart 2022 op deze locatie liggen. 

file://///ssc.lan/home/HLM/kraaijn/Desktop/collegebesluit%201.pdf
file://///ssc.lan/home/HLM/kraaijn/Desktop/collegebesluit%202.pdf
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Deze opvang wordt geboden door en onder verantwoordelijkheid van het ministerie van 

Binnenlandse Zaken. Vanaf november 2021 is er een tweede riviercruiseschip in Haarlem 

aangemeerd. Het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) heeft op dit moment 90 asielzoekers geplaatst 

op het schip de MS Virginia.  

 

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft besloten de 41 evacués in afwachting van definitieve 

huisvesting in Nederland op 23 december 2021 te verplaatsen naar een hotel in Haarlem. De 

huurovereenkomst voor het schip Liberty Ann is opgezegd. Nu de MS Liberty Ann niet meer door het 

ministerie van Binnenlandse Zaken wordt gebruikt, wil het COA de ligplaats huren voor extra 

tijdelijke opvang van asielzoekers. Met het oog op de crisissituatie rond de asielzoekersopvang in ons 

land is het college bereid hieraan mee te werken. De plek is beschikbaar tot en met 31 maart 2022. 

Vanaf 1 april 2022 zijn de aanlegplaatsen in het Spaarne weer benodigd voor de reguliere 

cruisevaart, waarvoor eerder reserveringen zijn toegewezen. 

 
Het schip de MS Liberty Ann biedt ruimte voor maximaal 140 opvangplekken. Hoeveel asielzoekers 

daadwerkelijk worden geplaatst is nog niet bekend. Beide schepen liggen in elkaars verlengde aan de 

kade van het Spaarne tussen de Zaanenstraat en de Floresstraat.  

De asielzoekers zijn in afwachting van een beslissing op hun asielaanvraag door de IND. Na het 

verkrijgen van een verblijfsstatus worden zij gekoppeld aan een gemeente in Nederland. Het COA 

heeft nog geen concreet uitzicht op vervolgopvang voor de personen die na 31 maart 2022 nog zijn 

aangewezen op opvang door het COA. 

 

2. Besluitpunten college 

1.  In te gaan op het verzoek van het COA om het schip de MS Liberty Ann in te zetten voor de 

tijdelijke opvang van maximaal 140 asielzoekers. 

2.    Overeenkomstig artikel 20 lid 1 en 5 van de Verordening Haarlemse Wateren 2020 

respectievelijk een vergunning te verlenen voor het innemen van een winterligplaats tot en met 

31 maart 2022 en een ontheffing te verlenen voor het bedrijfsmatig gebruiken van het schip de 

MS Liberty Ann ten behoeve van de opvang van asielzoekers conform verzoek COA. 

 

3. Beoogd resultaat 

Het leveren van een bijdrage aan de humane opvang van asielzoekers in ons land en het voorkomen 

van een dreigende crisis in de asielzoekersopvang. 

 

4. Argumenten 

1. Het besluit past in het ingezet beleid. 

Haarlem wil een samenleving zijn die zich bekommert om mensen in zeer kwetsbare 

omstandigheden. Haarlem is loyaal aan landelijke vraagstukken die om creatieve en snelle 

oplossingen vragen. In vele andere gemeenten in ons land wordt ook een bijdrage geleverd aan 
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het landelijk vraagstuk opvang asielzoekers. Van Ter Apel tot aan Heumensoord, maar ook 

dichterbij in Alkmaar, Zaanstad en Amsterdam zijn of worden opvanglocaties ingericht. 

 

2. Het gebruik van dit cruiseschip biedt een praktische oplossing. 

Haarlem beschikt over kadefaciliteiten en regelgeving hoeft niet te worden aangepast om 

tijdelijke huisvesting mogelijk te maken. Verder is het gebruik van een schip voor een tijdelijke 

opvang een humane tussenoplossing. Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat er geen 

alternatieve ligplaats voor een passagierschip in de Haarlemse wateren beschikbaar is. 

 

3. Er zijn geen financiële consequenties voor de gemeente Haarlem.  

Het COA financiert en draagt zorg voor de opvang van asielzoekers.  

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Om een mogelijk gevoel van onveiligheid weg te nemen communiceert het COA altijd over de 

doelgroepen en is er steeds begeleiding vanuit het COA op het schip aanwezig. Er zijn tot dusver geen 

meldingen geweest van overlast of anderszins rondom de opvang op het schip MS Virginia.  

 

6. Communicatie 

De direct omwonenden rond de aanlegplaats van de riviercruiseschepen ontvangen een 

bewonersbrief. Daarnaast wordt een persbericht verstuurd, zodra de bewonersbrieven zijn bezorgd.  

 

6. Uitvoering 

Het schip de MS Liberty Ann heeft een ligplaats aan de Spaarndamseweg nabij de Floresstraat, in het 

verlengde van het schip de MS Virginia. Vanaf 23 december kunnen asielzoekers worden 

opgevangen.  

 

7. Bijlagen 

Geen bijlagen. 

 

 

 


