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Bijlagen - Collegebesluit Liberty Ann (2021/479838) 

- Collegebesluit Virginia (2021/0576296) 

- Brief aan de gemeenteraad d.d. 2 september 2021, m.b.t. tijdelijke opvang 

geëvacueerde Afghaanse Nederlanders 

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. Door het ministerie van 

Binnenlandse Zaken wordt op dit schip opvang geboden aan de evacués.   

Vanaf november 2021 is een tweede riviercruiseschip aangemeerd in Haarlem. Het Centraal Orgaan 

Asielzoekers (COA) heeft daar op dit moment 90 asielzoekers geplaatst.   

 

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de huurovereenkomst voor het schip MS Liberty Ann opgezegd. 

De 41 evacués die op het schip verblijven worden per 23 december - tot het moment van uitstroom binnen 

Nederland - tijdelijk gehuisvest in een hotel in Haarlem.  

 

Nu de MS Liberty Ann niet meer door het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt gebruikt, verzoekt het 

COA om de huidige opvang op de MS Virginia, uit te breiden door plaatsing van extra asielzoekers op dit 

schip. Met het oog op de crisissituatie rond de asielzoekersopvang in ons land, is het college bereid op het 

verzoek in te gaan. Dit schip biedt plaats voor maximaal 140 asielzoekers. Het is nog niet exact duidelijk 

hoeveel asielzoekers zullen worden geplaatst. De ligplaats is tot en met 31 maart 2022 beschikbaar. 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. 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. Vanaf 1 april 2022 zijn de aanlegplaatsen in het Spaarne weer benodigd voor de 

reguliere cruisevaart, waarvoor eerder reserveringen zijn toegewezen. 

 

De direct omwonenden rond de aanlegplaats van de riviercruiseschepen ontvangen een bewonersbrief.  
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Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris                                             de burgemeester 

 

 

 

 

 

 


