
A M E N D E M E N T 2 VAN 2023 
In gesprek met Velsen-Noord

Dit amendement hoort bij 'Voorgenomen collegebesluit vertrek opvangschip Velsen-Noord en 
alternatief scenario'.

We stellen vast dat:
 Er tegen de afspraken in een verzoek is gekomen van de staatssecretaris om opvangschip de

Silja Europa na 1 maart onder voorwaarden nog zes maanden langer te laten liggen in 
Velsen.

 Dit ingaat tegen de toezegging die het Rijk maar ook de gemeente heeft gedaan aan 
inwoners.

 De opvangcrisis in Nederland onverminderd groot is: in de loop van het jaar stijgt het tekort 
aan opvangplekken naar 40.000.

We nemen mee dat:
 De aanwezigheid van de Silja Europa niet tot overlast en incidenten heeft geleid.
 We niet weten hoe in Velsen-Noord wordt gedacht over de mogelijke voorwaarden waaronder 

de Silja Europa nog zes maanden extra kan blijven liggen.
 Deze voorwaarden mogelijk tot positieve impulsen voor Velsen-Noord kunnen leiden.

We vinden dat:
 We de mening van onze inwoners mee moeten nemen bij een verzoek met zoveel impact.

We stellen de raad voor om het voorstel als volgt aan te passen:

2. De volgende wensen en bedenkingen te uiten over deze voorgenomen besluiten:
 De staatssecretaris te laten weten dat Velsen ontstemd is over het feit dat er voor de op Silja 

Europa aanwezige vluchtelingen nog geen duidelijkheid is. 
 De staatssecretaris te laten weten dat Velsen de voorwaarden waaronder de Silja Europa 

langer kan blijven, wil bespreken met de inwoners van Velsen-Noord.
 Onder de inwoners gesprekken en een volksraadpleging te houden waarin zorgen, 

voorwaarden en ideeën voor initiatieven kunnen worden opgehaald.
 Het college te verzoeken om hiervan zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 28 maart, verslag te 

doen, zodat de raad een afgewogen besluit kan nemen over het antwoord naar de 
staatssecretaris.

 Het verblijf van de Silja Europa te verlengen totdat dit besluit genomen is.

De volgende raadsleden dienen een aanpassing op het voorstel in:

Naam raadslid   Naam partij
Iskandar Sitompul GroenLinks
Frank Cornet ChristenUnie

* Artikel 43 Reglement van Orde


