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INTENTIEOVEREENKOMST  
gem. Hardenberg – Centraal Orgaan opvang asielzoekers  

 
 
De ondergetekenden: 
 
1. 
De gemeente Hardenberg, ten deze op grond van artikel 171 Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door de 
heer P.H. Snijders, burgemeester van de gemeente Hardenberg, ter uitvoering van het besluit van het college van 
burgemeester en wethouders d.d. _____________________________________,  
 
hierna te noemen: “de gemeente”; 
 
en 
 
2. 
Centraal Orgaan opvang asielzoekers, statutair gevestigd Sir Winston Churchilllaan 366 a, 2285SJ Rijswijk, ten deze 
op grond van de statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. P.L. Siebers, zich identificerende met een 
_______________________, nummer ___________________________,  
 
hierna te noemen: “COA”, 
 
hierna gezamenlijk en/of afzonderlijk eveneens te noemen “partij(en)”. 
 
in aanmerking nemende dat: 
 
- mensen momenteel massaal hun thuisland ontvluchten in verband met (burger)oorlogen en onderdrukking 

waardoor de toestroom van vluchtelingen naar Europa, en ook naar Nederland, op dit moment hoog is; 
- de verwachting is dat dit de komende periode zo zal blijven; 
- het COA tot kerntaak heeft, het verzorgen van opvang en huisvesting voor asielzoekers en deze taak 

momenteel onder zeer hoge druk staat omdat de mogelijkheden om mensen op te vangen en te huisvesten 
op bestaande COA-opvanglocaties nagenoeg zijn uitgeput; 

-  de minister op 14 september 2014 hierom een oproep heeft gedaan aan gemeenten om mee te werken aan 
de tijdelijke opvang van asielzoekers; 

- het COA in navolging van deze oproep de gemeente Hardenberg heeft benaderd voor een mogelijke locatie 
om max 1.000 asielzoekers op te vangen voor een periode van minimaal 5 jaar; 

- de gemeente Hardenberg heeft aangegeven graag actief te willen bijdragen aan een tijdelijke oplossing 
voor de opvang van asielzoekers; 

- de gemeente Hardenberg en het COA in gesprek zijn gegaan waarbij binnen de gemeentegrenzen is 
gezocht naar bestaande gebouwen en percelen die geschikt zijn (te maken) voor de tijdelijke 
noodopvang/huisvesting van asielzoekers; 

- gebleken is dat binnen de gemeente Hardenberg bestaande gebouwen niet direct voorhanden zijn,  partijen 
vervolgens mogelijkheden hebben bekeken voor het realiseren van een tijdelijke opvanglocatie met behulp 
van semipermanente woon- en kantoorunits voor de huisvesting van max 1.000 asielzoekers; 

- dat door het COA is aangegeven dat bij een omvang van 1.000 asielzoekers een dergelijke tijdelijke 
huisvesting eerst efficiënt te realiseren is;   

- een mogelijke locatie moet voldoen aan de verschillende voorwaarden, bijvoorbeeld fysieke geschiktheid 
terrein in de zin van eenvoudig geschikt te maken voor plaatsing van semipermanente units en bijbehorende 
infrastructuur, groot max 40.000 m2, goed te ontsluiten en nabij openbaar vervoersverbindingen, in de 
nabijheid van een grote kern met een goede en uitgebreide voorzieningenstructuur, minimaal 5 jaar 
beschikbaar en in eigendom van de gemeente welk direct ingezet kan worden voor dit doel; 

- het COA hierop, bij brief van 2 februari 2015, de gemeente officieel heeft verzocht om mee te werken aan de 
opvang en huisvesting van asielzoekers; 
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- gezien de voorwaarden van het COA heeft de gemeente Hardenberg de locatie die bekend staat als het 

toekomstige bedrijventerrein Heemserpoort voorgesteld (zie bijlage 1); 
- partijen de intentie hebben uitgesproken om uit te zoeken / te onderzoeken of deze bewuste locatie een 

passende mogelijkheid is voor het opvangen en huisvesten van max 1.000 asielzoekers; 
- het COA de gemeente een voorstel zal doen voor een mogelijke inrichting. Daarbij rekening houdend met 

een optimale inpassing in de omgeving en rekening houdend met de mogelijkheid tot de gefaseerde 
realisering en uitgifte van het bedrijventerrein Heemserpoort. 

- de gemeenteraad op 17 maart 2015 een besluit heeft genomen op het verzoek om in principe mee te werken 
aan de vestiging van een azc binnen de locatie Heemserpoort onder nadere voorwaarden. 

-  partijen in deze overeenkomst een aantal zaken nader willen regelen en vastleggen over de te onderzoeken 
onderwerpen en de verdeling van de kosten, alvorens daadwerkelijk kan worden besloten over het wel of 
niet doorgaan van de opvang/huisvesting op deze bewuste locatie. 

 
verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 
 
 
1. Doel en strekking van de overeenkomst 
 
1.1  
Partijen doen onderzoek naar de mogelijkheden en voorwaarden voor het opvangen en huisvesten van asielzoekers 
op de locatie, bekend staand als toekomstig bedrijventerrein Heemserpoort en weergegeven op de tekening 
opgenomen als bijlage 1. Het onderzoek heeft betrekking op de volgende onderwerpen en moet leiden tot een 
einddocument, bestaande uit een concept bestuursovereenkomst en concept huurovereenkomst, op basis waarvan 
een besluit wordt genomen over het wel of niet opvangen / huisvesten van asielzoekers op de bewuste locatie en bij 
een besluit tot het wel opvangen van asielzoekers op de bewuste locatie onder welke voorwaarden dit dient te 
geschieden. In de bestuurs- en huurovereenkomst komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde: 
 
a. Omvang van de opvang (m² BVO/aantal gebouwen/aantal asielzoekers/ fasering opvang asielzoekers); 
b. Periode van opvang (minimale huurperiode van 5 jaren/ eventueel verlenging tot 10 jaren); 
c. Te volgen procedure/planning werkzaamheden; 
d. Locatiekenmerken, toekomstig bedrijventerrein; 
e. Stedenbouwkundig ontwerp inclusief aan te leggen infrastructuur; 
f. (concept)aanvraag om tijdelijke omgevingsvergunning; 
g. Maatschappelijke en economische uitvoerbaarheid; 
h. Bouw- en woon rijp maken, opdracht verstrekking tot realisering; 
i. Verhuur van de gronden en de woonboerderij met bijbehorend perceel aan de Polendwarsweg 1; 
j. Mogelijkheden tot (eventuele) overname van aangelegde infra structuur/voorzieningen (zie bijlage ?); 
k. Leefbaarheid en veiligheid; 
l. Gelijktijdige realisering en gefaseerde uitgifte van Bedrijventerrein Heemserpoort samen met de exploitatie van 

een tijdelijk asielzoekerscentrum; 
m. Vergoeding van kosten; 
n. Communicatieplan, inclusief informeren omwonenden/bedrijven en betrokken instanties en organisaties; 
o. De bestuursovereenkomst waarin nadere afspraken worden gemaakt met betrekking tot de publieke taak, 
inzet en kostenvergoeding van de gemeente in de tijdelijke opvang van asielzoekers en de verhuurovereenkomst ten 
aanzien van de verhuur gronden en de Polendwarsweg 1. 

 
1.2  
Het besluit als bedoeld in artikel 1.1. wordt genomen door de gemeenteraad van Hardenberg, het bestuur van het 
COA en de raad van toezicht van het COA.  
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1.3  
Partijen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het opstellen van de bestuursovereenkomst en de 
huurovereenkomst. Partijen verplichten zich in deze onderzoeksfase tot het wederzijds beschikbaar stellen en 
uitwisselen van informatie en ervaring met betrekking tot locatieontwikkeling. 
 
1.4 
In het geval de gemeenteraad besluit tot dat de tijdelijke opvang/ huisvesting  van asielzoekers op de bewuste locatie 
geen doorgang kan vinden en dus negatief besluit, is de gemeente op geen enkele wijze gehouden de door het COA 
gemaakte kosten als omschreven in artikel 3 te vergoeden en is de gemeente niet gehouden tot het vergoeden van 
eventueel geleden schade, hoe ook genaamd.  
 
2.  Aangaan van verplichtingen in de intentiefase 
 
2.1 
a. Verplichtingen, werkzaamheden, de aanleg van infrastructuur en voorzieningen(tot aan de erfgrens (slagboom)), 
vooruitlopend op de definitieve besluitvorming, worden niet eerder aangegaan dan wanneer de gemeente hiermee 
uitdrukkelijk heeft ingestemd.  
b. De taakverdeling is hierbij als volgt: 
- Het COA is opdrachtgever, in de zin van dat: 

o zij de gemeente opdracht geeft voor het begeleiden en leiden van de verschillende  procedures;  
o zij de daadwerkelijke opdrachtgever is van de partijen die werkzaamheden gaan verrichten als de 

aanleg van infrastructuur en voorzieningen; en 
o hiermee is zij tevens verantwoordelijk voor de kosten (met in achtneming het gestelde in artikel 3.2). 

- De gemeente voert de regie, leidt en begeleidt de procedures ten aanzien van de aanbesteding, ruimtelijke 
procedure én de uit te voeren werkzaamheden van infrastructuur en aan te leggen voorzieningen; 

 
3. Kosten 
 
3.1  
Uitgangspunt is dat de realisatie en exploitatie van de tijdelijke opvanglocatie voor de gemeente Hardenberg 
budgettair neutraal verloopt, daarmee zijn geen (financiële) risico’s verbonden aan de realisatie van een tijdelijke 
opvanglocatie. 
 
3.2  
In januari 2015 is een grondexploitatieraming (verder: GREX, zie bijlage 3) vastgesteld door partijen.   
Uitgangspunt voor het COA is dat de realisatie en exploitatie van de tijdelijke opvanglocatie gebeurt passend binnen 
deze GREX.  Indien de kosten boven de GREX uitkomen, treden partijen in overleg over de ontstane situatie. 
3.3 
De te verwachten investeringen voor het realiseren van een  azc zijn geraamd aan de hand van een 
grondexploitatieraming  zoals bekend bij COA en de gemeente Hardenberg 
De investeringskosten voor het vestigen van een azc komen voor rekening van het COA. Deze investeringskosten 
bestaan uit de subtotaalposten van bouw- en woonrijpmaken en plankosten zoals opgenomen in de GREX.  
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3.4 
a. De kosten voor de inzet van de medewerkers van de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg en externe diensten die 
namens de gemeente Hardenberg ingezet worden voor het Project zijn opgenomen in de GREX onder de post 
plankosten.  
b. De geraamde plankosten worden door het COA aan de gemeente Hardenberg in termijnen voldaan. 
De overeengekomen termijnen zijn: 

 25% van de plankosten op datum van ondertekening van deze intentieovereenkomst; 

 Overige termijnen hebben een omvang van 25% van de totale plankosten en een frequentie van 6 weken na 
datum van ondertekening van de intentieovereenkomst   

c. De geraamde plankosten worden afgerekend op basis van werkelijke kosten en bestede urenbij oplevering van 
terrein aan het COA.  
 
3.5 
a. Indien de gemeenteraad besluit dat niet tot opvang/ huisvesting van asielzoekers wordt overgegaan op de 
genoemde locatie en/ of de opvang/ huisvesting om andere redenen niet doorgaat, bekostigt het COA aan de 
gemeente: 
- De plankosten op basis van de daadwerkelijk gemaakte kosten; 
- De gederfde pachtinkomsten van de gronden (zie bijlage 3, GREX); 
- De huurderving van de woning (zie bijlage 3, GREX); 
- Eventuele kosten, zoals planschadeclaims, (schade)claims, advocaatkosten, die gemaakt worden en 

rechtstreeks verband houden met de vestiging van het azc; 
en is tevens artikel 1 lid 1.4 van toepassing.  
b. bij het niet doorgaan van de opvang/ huisvesting van asielzoekers, waarbij al wel voorzieningen zijn aangelegd op 
basis van artikel 2, dan wel het beëindigen van de opvang/ huisvesting van asielzoekers, treden partijen in overleg 
over de eventuele overname van de hoofdontsluiting tot ingang azc, het gemaal persleiding en overige 
voorzieningen. 
 
4. Organisatie en planning 
 
4.1  
Voor de begeleiding en coördinatie tussen de gemeente en het COA is een projectgroep ingesteld, beide partijen 
zullen personen hiervoor aanwijzen en afvaardigen.  
 
4.2  
De leden van de projectgroep dragen zorg voor de voortgang en afstemming van de te verrichten werkzaamheden:  
- De planvoorbereiding en besluitvorming voor realisatie van een  azc; 
- De planologische planvoorbereiding nodig voor realisatie van een  azc; 
- De civieltechnische planbegeleiding en voorbereiding en uitvoering van de werken die nodig zijn voor realisatie 

van een azc op gronden in bezit van de gemeente Hardenberg m.u.v. van het ruimte benodigd voor het azc 
terrein; 

- De civieltechnische planvoorbereiding en uitvoering van de werken die verband houden met afvalwater- en 
hemelwaterafvoer op het terrein benodigd voor het azc; 

- De financiële planning en control van de grondexploitatie;  
- Communicatie en voorlichting. 
 
4.3 
Voor de bestuurlijke afstemming en voorbereiding van de besluitvorming is een stuurgroep ingesteld.  
 
4.4  
Partijen hebben een planning opgesteld waaruit blijkt welke werkzaamheden er worden uitgevoerd, wie 
verantwoordelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden en binnen welke termijnen de werkzaamheden 
worden uitgevoerd om te komen tot het einddocument (zie bijlage 2). 
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5. Looptijd en beëindiging 
 
5.1  
Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de periode die nodig is om tot besluitvorming omtrent het 
einddocument te komen (bij een besluit tot het wel opvangen op de genoemde locatie, dient tevens zicht te zijn op 
consensus over de inhoud van de bestuursovereenkomst en verhuurovereenkomst dan wel consensus te zijn 
verkregen) of zoveel eerder of later als partijen nader overeenkomen. 
 
5.2  
Deze intentieovereenkomst kan slechts worden gewijzigd indien beide partijen daarmee schriftelijk instemmen. 
 
5.3  
Indien een der partijen, ondanks behoorlijke, schriftelijke ingebrekestelling door een andere partij, in ernstige mate 
toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van deze intentieovereenkomst, is de 
andere partij bevoegd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang als beëindigd te beschouwen, onverminderd 
haar recht om nakoming, ontbinding volgens de wet en/of schadevergoeding te vorderen van de partij die aanleiding 
gaf tot de beëindiging. 
 
6. Onvoorziene omstandigheden 
 
Indien de omstandigheden waaronder deze overeenkomst is gesloten zodanige wijzigingen ondergaan, dat van een 
van partijen in redelijkheid niet meer kan worden gevergd dat deze overeenkomst ongewijzigd geheel of gedeeltelijk 
wordt nagekomen, heeft de betrokken partij het recht wijziging, dan wel ontbinding van deze overeenkomst te 
verlangen. 
 
Indien partijen in dat geval omtrent wijziging of ontbinding van deze overeenkomst niet tot overeenstemming 
kunnen komen, is de geschillenregeling als bedoeld in artikel 7 van overeenkomstige toepassing. 
 
7. Geschillen 
 
7.1  
Partijen zijn gehouden bij de uitvoering van deze overeenkomst de goede trouw in acht te nemen en elkaar 
voortdurend op de hoogte te houden van nieuwe feiten en omstandigheden, die voor de beoogde samenwerking van 
belang zijn. 
 
7.2  
In geval van geschillen naar aanleiding van de uitvoering van deze overeenkomst zullen partijen onverwijld met 
elkaar in overleg treden om die geschillen in goed overleg op te lossen. 
 
7.3  
Geschillen tussen partijen met betrekking tot de uitvoering van deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de 
bevoegde rechter, tenzij partijen terzake van die geschillen mediation overeenkomen. Er is sprake van een geschil, 
indien één van partijen daarvan aan de andere partij schriftelijk mededeling doet. 
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8. Slotbepalingen 
 
8.1  
Waar in deze overeenkomst enige beslissing of handeling van het COA wordt verlangd, is het daartoe aangewezen 
orgaan het bestuur en de raad van toezicht van het COA, tenzij in deze overeenkomst of bij wettelijk voorschrift 
uitdrukkelijk anders is bepaald. 
 
8.2  
Waar in deze overeenkomst enige beslissing of handeling van de gemeente wordt verlangd, is het daartoe 
aangewezen orgaan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg, tenzij in deze 
overeenkomst of bij wettelijk voorschrift uitdrukkelijk anders is bepaald. 
 
8.3  
Bij deze overeenkomst behoren de navolgende bijlagen: 
Bijlage 1: tekening overzichtskaart; 
Bijlage 2: planning; 
Bijlage 3: GREX; 
Bijlage 4: Raadsbesluit d.d. 17 maart 2015. 
 
Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend te Hardenberg op __ - __ - 2015. 
 
De gemeente:      COA: 
 
 
 
 
De heer P.H. Snijders     De heer drs. P.L. Siebers    


