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Advies (tekst uit samenvatting) Reactie College en COA Wijze van verwerken 

1a. Realiseer maximaal 500 opvangplaatsen Tijdens de vele gesprekken en meest recent tijdens het tripartiete gesprek (COA, 
Klankbordgroep en gemeente) heeft het bestuur van de gemeente alle argumenten en 
belangen afgewogen. Daarbij is het duidelijk dat een aantal van 1.000 asielzoekers een te 
grote impact heeft op de omgeving. De adviezen van de klankbordgroep heeft het college 
steeds als leidraad genomen in de gesprekken met het COA. Echter de overwegingen van 
het COA om te verzoeken om een substantieel hoger aantal opvangplaatsen zijn ook 
meegenomen in de afwegingen.  
Het college komt, alles afwegende, tot een voorstel van een opvangcapaciteit van 
maximaal 700 opvangplaatsen en 50 bufferplaatsen. Deze 50 bufferplaatsen kunnen alleen 
worden ingezet door het COA na toestemming van het bestuur van de gemeente.  
De argumentatie voor genoemd voorstel is opgenomen in het raadsvoorstel.  

Opgenomen in artikel 4 
van de 
bestuursovereenkomst 

1b. Zorg voor gecontroleerde instroom, te 
starten met 300 asielzoekers, maandelijks 
opschalend met max. 50 tot het aantal van 
500 

De zorg voor een gecontroleerde instroom is een verantwoordelijkheid van het COA. 
Vanuit het bedrijfsvoeringaspect van het COA is een gecontroleerde instroom noodzakelijk 
om de organisatie van het tijdelijk opvangcentrum operationeel goed te laten 
functioneren.   

Opgenomen in artikel 2 
en 3 van de 
bestuursovereenkomst 

1c. Verleng bestuursovereenkomst met max 
1x een tweede termijn van 5 jaar gebaseerd 
op evaluaties 

Gemeente en COA kunnen instemmen met advies Opgenomen in artikel 12 
van de 
bestuursovereenkomst 

2a. Max. 4 hectare binnen de door de 
gemeente aangewezen 6,8 ha; realistische 
afstanden tot omwonenden 

Gemeente en COA kunnen instemmen met advies 
Het ruimtegebruik van het tijdelijk opvangcentrum zoals weergegeven op het 
inrichtingsplan. 

Opgenomen in 
inrichtingsschets. 
Inrichtingsschets is bijlage 
bij 
bestuursovereenkomst, 
art 4 

2b. Leg in overeenstemming met de 
landschappelijke inpassing een groene, geluid 
beperkende aarden wal aan 

Gemeente en COA kunnen instemmen met advies, hierbij is een geluidwerende groene wal 
voorzien aan de noord en zuidwestzijde van het opvangcentrum. Daar waar er 
afschermende bebouwing en groep aanwezig is, is een extra geluidswal niet noodzakelijk. 
 

Opgenomen in 
inrichtingsschets. 
Inrichtingsschets is bijlage 
bij 
bestuursovereenkomst, 
art 4 
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Advies (tekst uit samenvatting) Reactie College en COA Wijze van verwerken 

2c. Het AZC moet een regulier AZC worden, 
dus niet een zgn. ‘Col’ of ‘Pol’ of opvang voor 
uitgeprocedeerde asielzoekers 

Gemeente en COA kunnen instemmen met advies.  Opgenomen in artikel 2 
van de 
bestuursovereenkomst 

2d. Wijzig het karakter van het AZC niet 
gedurende de bestuursovereenkomst 

Gemeente en COA kunnen instemmen met advies. Er kunnen echter situaties zijn waarbij 
een wijziging noodzakelijk is dan wel niet anders kan. Het COA dient dan formeel 
toestemming te vragen aan het college. 

Opgenomen in artikel 2 
van de 
bestuursovereenkomst 

3a. Stel een onafhankelijke risicoanalyse op 
t.a.v. een elftal aandachtspunten, waaronder 
verkeersveiligheid (Jachthuisweg), 
milieuaspecten en communicatie 
(discriminatie) 

Veiligheid is groot issue bij COA en met protocollen omgeven. Daarop wordt vanuit het Rijk 
toegezien. Elke opvanglocatie stelt een risicoanalyse op. Afgesproken is dat in Hardenberg 
een risico-inventarisatie samen met het Omwonendenoverleg wordt gedaan. Die leidt na 
analyse tot input voor het veiligheidsplan (beheersmaatregelen).  
Het Omwonendenoverleg krijgt ook een rol in de monitoring van de maatregelen en levert 
zo actief een bijdrage aan het behoud van leefbaarheid en veiligheid.  
Er is in de voorbereiding voor de locatie een risicoanalyse uitgevoerd door onafhankelijk 
adviesbureau Tauw met behulp van Tauw Risico Analyse Management systeem (Tauw 
RAM) waarmee risico’s zijn geïnventariseerd en prioriteiten bepaald. 

Opgenomen in artikel 11 
van de 
bestuursovereenkomst 

3b. Neem o.b.v. de risicoanalyse procedures 
op bij onrust, overlast, schade, omgang en 
discriminatie.  

Het COA werkt op meerdere niveaus met risicomanagement. Voor een specifieke 
opvanglocatie worden de risico’s geïnventariseerd o.a. door het overleg met de omgeving. 
Het COA is bereid om voor de locatie Heemserpoort de risico-inventarisatie periodiek te 
agenderen bij het bewonersoverleg.  
De risicoanalyse heeft naast de analyse van de mogelijke risico’s ook aandacht voor de 
beheersmaatregelen. Veel beheersmaatregelen zijn omgezet in procedures die reeds zijn 
opgenomen in de bestuursovereenkomst en/of onderdeel zijn van de normale 
bedrijfsvoering van COA.  

Opgenomen in artikel 11 
van de 
bestuursovereenkomst 

3c. Neem een veiligheidsplan op in de 
bestuursovereenkomst 

Er komt een veiligheidsplan, dat wordt opgenomen in de bestuursovereenkomst. Het plan 
zelf wordt opgesteld na vaststelling bestuursovereenkomst, maar voor ingebruikname AZC.  

Opgenomen in artikel 16 
van de 
bestuursovereenkomst 
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Advies (tekst uit samenvatting) Reactie College en COA Wijze van verwerken 

3d. Neem maatregelen op die passen bij het 
gebruikelijke dag/ nachtritme. 

Gemeente en COA kunnen instemmen met het advies.  
Er zijn huisregels waarin ook dag/nachtritme is opgenomen.  

Opgenomen in artikel 16 
van de 
bestuursovereenkomst 

3 e. Neem maatregelen op die zorgdragen 
voor adequaat (politie)optreden en registratie 
bij incidenten. 

Gemeente en COA kunnen instemmen met het advies.  
 

Opgenomen in artikel 16 
van de 
bestuursovereenkomst 

3f. Stel 24-uurs beveiliging in met minimaal 3 
gekwalificeerde beveiligers waarbij ook 
aandacht is voor de naaste omgeving. 

Gemeente en COA kunnen instemmen met het advies.  Opgenomen in artikel 16 
van de 
bestuursovereenkomst 

3g. Neem een set van ruimtelijke 
inrichtingsvoorzieningen op, waaronder een 
veilig voetpad langs de jachthuisweg, een 
veilige bushalte nabij de rotonde, vermijding 
gebruik van alternatieve ontsluitingsroutes en 
evenwichtige verlichting. Laat de bebouwing 
uit maximaal 2 bouwlagen bestaan. 

Op gebied van de verkeersveiligheid zijn zowel de verkeersdeskundigen van de 
wegbeheerder, de provincie Overijssel als van de gemeente gekomen tot bevindingen. De 
toename van gemotoriseerd verkeer is goed via de huidige inrichting van de parallelweg te 
ontsluiten en geeft geen hogere kans op ongevallen. Aandachtpunten zijn de ontsluiting 
van het azc-terrein op de parallelweg en de voetgangers. Ter plekke van de aansluiting van 
het azc terrein is daarom een plateau opgenomen in het ontwerp. Voor de voetgangers is 
een vrijliggend voetpad opgenomen in het ontwerp.  
 
De oversteekbaarheid van de rotonde is op dit moment niet gefaciliteerd met een 
voetpad. Nader onderzoek is nodig om te bepalen of hier aanpassingen nodig zijn. De 
verdere uitwerking van het ontwerp is nodig. 
 
Het gebruik van de bus is naar verwachting tussen de 30 en 60 personen per dag. Op basis 
van dit gebruik en de loopafstanden naar de bushaltes adviseert de provincie Overijssel om 
de bewoners gebruik te laten maken van de bushalte aan de Haardijk.   

Maakt geen onderdeel 
van de 
bestuursovereenkomst. 
Deels opgenomen in 
inrichtingsschets, bijlage 
bij art 4. 
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Advies (tekst uit samenvatting) Reactie College en COA Wijze van verwerken 

3h. Neem bepalingen t.a.v. een leefbaarheids- 
en veiligheidsonderzoek op. 

Gemeente en COA kunnen instemmen met het advies. 
Het college van de gemeente Hardenberg is voornemens om in kader van lokaal 
veiligheidsbeleid te starten met een gemeentebreed onderzoek naar leefbaarheid en 
veiligheid. Onderzoek naar effecten AZC op leefbaarheid en veiligheid worden daarin 
meegenomen. Een nader voorstel voor dit onderzoek volgt nog in 2015.   

Opgenomen in het 
raadsvoorstel. Voor de 
opzet en uitwerking van 
het onderzoek volgt een 
besluit van college. 
 

4a. Laat leerplichtige kinderen het 1e jaar 
scholing op het AZC zelf volgen en daarna, 
indien zij daar klaar voor zijn, doorstormen 
naar het reguliere onderwijs in Hardenberg. 

Gemeente en COA kunnen instemmen met het advies.  
Er wordt rekening gehouden met een school op het terrein voor in ieder geval primair 
onderwijs. Voortgezet onderwijs wordt nog nader onderzocht, waarschijnlijk wordt gebruik 
gemaakt van internationale schakelklas. Ervaring leert dat gezinnen met kinderen niet 
langer dan een jaar op een centrum zitten.  

Opgenomen in artikel 13 
van de 
bestuursovereenkomst 

4b. Trek voor het onderwijs goed 
gekwalificeerde leraren aan (niveau NT2). 

Gemeente en COA kunnen instemmen met het advies. 
Arcade verzorgt het onderwijs, vanzelfsprekend voldoen leerkrachten aan de daarvoor 
benodigde eisen.  

Opgenomen in artikel 13 
van de 
bestuursovereenkomst 

4c. Leg vast dat de max. onderwijscapaciteit 
per categorie leerlingen de desbetreffende 
scholingscapaciteit van de gemeente 
Hardenberg niet te boven gaat.  

Gemeente en COA kunnen dit niet onderling vastleggen. Het onderwijs is een taak van de 
gemeente. Hierover heeft de gemeenten reeds intensief contact met Arcade (st. Openbaar 
Onderwijs). Aantallen zijn geen probleem, bestaande onderwijscapaciteit leidt er niet 
onder. Ook omdat les gegeven wordt op de opvanglocatie zelf (primair onderwijs). 

Maakt geen onderdeel uit 
van de 
bestuursovereenkomst. Is 
in overleg met Arcade 
afgestemd.  

4d. Pas de scholingsvoorzieningen in 
Hardenberg zodanig aan dat in de 
toegenomen specifieke behoefte kan worden 
voorzien.  

Zie toelichting bij advies 4c.  
 
 
 

 

5a. Het COA voorziet in eigen artsen, 
tandartsen en andere zorgverleners. 

Gemeente en COA kunnen instemmen met het advies.  
COA heeft afspraken met voor de eerste- en tweedelijnszorg met een zorgverzekeraar. 
Deze voert de regeling Zorg Asielzoekers (RZA) uit. COA maakt afspraken met 
gezondheidsdiensten die op het AZC spreekuren houden etc. Daarnaast wordt gebruik 
gemaakt van gezondheidsdiensten (zoals ziekenhuis) in omgeving.  
In de bestuursovereenkomst is opgenomen dat asielzoekers voldoende verzekerd moeten 
zijn tegen ziektekosten. 

Opgenomen in artikel 6 
van de 
bestuursovereenkomst 
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Advies (tekst uit samenvatting) Reactie College en COA Wijze van verwerken 

5b.Maak goede afspraken met tweedelijns 
zorgverleners, waarop bijv. bij een crisis een 
appel gedaan moet worden.  

Zie toelichting advies 5a Opgenomen in artikel 6 
van de 
bestuursovereenkomst 

5c. Zorg dat het COA in overleg treedt met de 
zorgverzekeraar voor het maken van 
afspraken over vergoedingsplafonds, waar 
noodzakelijk.  

Zie toelichting advies 5a Opgenomen in artikel 6 
van de 
bestuursovereenkomst 

5d. Breng de toename van de druk op 
bepaalde gebieden van diagnostiek en 
specialistische zorg in kaart en neem 
adequate, met de zorgsector afgestemde 
maatregelen op, bijv. afstemming/afspraken 
met Emmen, Zwolle of Almelo t.a.v. 
tweedelijns zorg (ook GGZ) en 
tolkenondersteuning buiten kantoortijden. 

Zie toelichting advies 5a. 
Er zijn afdoende afspraken gemaakt met de gezondheidsdiensten. 
Daarnaast is de toename van mensen in de gemeente, voor de belasting van de 
gezondheidsdiensten,  door de komst van het AZC is maar minimaal, bijvoorbeeld, in 
vergelijk met de hoeveelheid toeristen die in de gemeente komen en vertoeven. 

Opgenomen in artikel 6 
van de 
bestuursovereenkomst 

5 e. Neem op dat in het sociale domein 
samengewerkt wordt met plaatselijke 
Noaberschappen, Vluchtelingenwerk 
Hardenberg, Diaconaal platform Hardenberg, 
en De Stuw.  

Gemeente en COA kunnen instemmen met dit advies. 
Met Vluchtelingenwerk Nederland heeft het COA aparte afspraken over begeleiding op het 
centrum. Er vindt afstemming plaats met Vluchtelingenwerk lokaal.  
 

Opgenomen in artikel 15 
van de 
bestuursovereenkomst 

6a. Onderzoek, samen met belanghebbende 
ondernemers, mogelijkheden en 
voorwaarden om een resterend deel van het 
Heemserpoortgebied aantrekkelijk te maken 
voor zich uitbreidende ondernemingen.  

Gemeente kan instemmen met het advies. Is geen onderwerp voor 
bestuursovereenkomst.  
Wordt meegenomen bij eventuele ingebruikname van resterende gebied als 
bedrijventerrein. Gaat spelen op moment dat er concrete plannen zijn om Heemserpoort 
verder te ontwikkelen als bedrijventerrein.  

 

6b. Neem een inspanningsverplichting op om 
zoveel mogelijk lokale toeleveranciers te 
betrekken bij de inrichting en exploitatie van 
het AZC. 

Gemeente en COA kunnen instemmen met dit advies.  
 

Opgenomen in artikel 14 
van de 
bestuursovereenkomst 
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Advies (tekst uit samenvatting) Reactie College en COA Wijze van verwerken 

7a. Compenseer voortvarend een aantal 
specifiek benoemde direct omwonenden voor 
de door hen geleden/ te lijden schade/nadelen. 

In het raadsvoorstel is een toelichting gegeven op een voorstel hieromtrent. Hiertoe is 
een specifieke hardheidsclausule voor de situatie rondom het tijdelijke opvangcentrum 
opgesteld.  

Voorstel opgenomen in 
raadsvoorstel 

7b. Zorg dat onderhandelingen over 
schadeloosstelling uitsluitend via de gemeente 
lopen. 

Zie toelichting advies 7a. 
 

Voorstel opgenomen in 
raadsvoorstel 

7c. Neem genoegen met redelijke 
aannemelijkheid van de door aanvrager 
ingediende motivatie bij bepaling van de 
hoogte van de vergoeding. 

Zie toelichting advies 7a. 
 

Voorstel opgenomen in 
raadsvoorstel 

7d. Compenseer in voorkomende gevallen 
betrokkenen voor het niet kunnen verkopen 
dan wel verkoop tegen een onacceptabele prijs 
van hun woning. 

Zie toelichting advies 7a. 
 

Voorstel opgenomen in 
raadsvoorstel 

7 e. Neem een regeling op voor compensatie 
van eventuele te lijden, niet op specifieke 
daders verhaalbare, maar wel aantoonbaar 
vanuit het AZC aangerichte schade. 

Zie toelichting advies 7a. 
 

Voorstel opgenomen in 
raadsvoorstel 

8a. Werk in de toekomst samen met een 
begeleidingsgroep en ken hen de status van 
adviesorgaan toe.  

Gemeente en COA kunnen instemmen met dit advies Opgenomen in artikel 11 
van de 
bestuursovereenkomst 

8b. Verstrek steeds tijdige en volledige 
informatie en reageer zodanig op vragen en 
opmerkingen van omwonenden dat zij zich 
serieus genomen en gehoord weten.  

Gemeente en COA kunnen instemmen met dit advies Opgenomen in artikel 8 
en 11 van de 
bestuursovereenkomst 

8c. Neem maatregelen zodat emailberichten op 
korte termijn inhoudelijk worden beantwoord 
en dat de telefonische bereikbaarheid van het 
COA en de gemeente wordt verbeterd. Wijs 
een vaste contactpersoon aan namens de 
gemeente en namens COA voor omwonenden 
en ondernemers.  

Gemeente en COA kunnen instemmen met dit advies Opgenomen in artikel 11 
van de 
bestuursovereenkomst 

 


