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Capaciteit voor 700 asielzoekers 

College B&W en COA bereiken overeenstemming over tijdelijk 
opvangcentrum asielzoekers in Hardenberg 
 

Het college van B&W van de gemeente Hardenberg en het Centraal Orgaan opvang 
asielzoekers (COA) hebben overeenstemming bereikt over de voorwaarden waaronder een 
tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers gevestigd kan worden aan de Jachthuisweg in 
Hardenberg (plangebied Heemserpoort). De partijen zijn overeengekomen dat in het 
opvangcentrum 700 asielzoekers worden opgevangen en dat er maximaal 50 
bufferopvangplaatsen zijn. De afspraken worden verwerkt in een bestuursovereenkomst. De 
gemeenteraad neemt het definitieve besluit over de komst van het opvangcentrum naar 
Hardenberg. 
 
Nadat de gemeenteraad in maart 2015 heeft ingestemd met het tijdelijk opvangen van asielzoekers 
in plangebied Heemserpoort in Hardenberg, hebben het COA en de gemeente het plan in 
gezamenlijk overleg verder uitgewerkt. Het COA en de gemeente hebben deze week 
overeenstemming bereikt over de exacte voorwaarden waaronder het opvangcentrum in 
Hardenberg gevestigd kan worden. Het gaat om nadere afspraken over onder andere het aantal op 
te vangen asielzoekers, de duur van de opvang, veiligheid, leefbaarheid, onderwijs, economie en 
werkgelegenheid. Deze afspraken worden verwerkt in een bestuursovereenkomst die voor 
besluitvorming aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. 
 
Klankbordgroep AZC Heemserpoort 
De klankbordgroep AZC Heemserpoort is vanaf de start van het proces intensief betrokken 
geweest. De klankbordgroep heeft in de adviesnota ‘Veilige opvang met behoud van leefbaarheid’ 
over een aantal onderwerpen en thema’s een advies uitgebracht aan de gemeente en het COA. Het 
COA en het college van B&W hebben de adviezen van de klankbordgroep meegenomen in hun 
afwegingen. 
 
Opvangcentrum voor 700 asielzoekers 
Bij het vaststellen van de capaciteit van het opvangcentrum zijn verschillende belangen zorgvuldig 
tegen elkaar afgewogen. Uitgangspunt voor het college is vooral de kwaliteit van voorzieningen 
van het opvangcentrum, zoals basisonderwijs, gezondheidszorg en dagbesteding. Om deze 
kwaliteit te kunnen realiseren, is er een bepaalde omvang van het opvangcentrum nodig. 
Daarnaast vindt het college het belangrijk dat er ruimte is om te investeren in de relatie tussen het 
opvangcentrum en de directe omgeving. Het college heeft invulling gegeven aan de moties en 
amendementen van de gemeenteraad en rekening gehouden met de adviezen van de 
klankbordgroep en de wens van het COA om maximaal 1.000 asielzoekers op te vangen. 
Alles afwegende zijn het college en het COA overeengekomen dat in het opvangcentrum 700 
asielzoekers worden opgevangen en dat er maximaal 50 bufferopvangplaatsen zijn. Het 
opvangcentrum blijft minimaal 5 jaar in Hardenberg gevestigd. Deze termijn kan na een evaluatie 
en een besluit van de gemeenteraad eenmalig verlengd worden met nog eens vijf jaar.  
 



 

 
 
Overige afspraken  
Om ervoor te zorgen dat het opvangcentrum goed kan functioneren in de omgeving, wordt een 
omwonendenoverleg ingesteld. Samen met het omwonendenoverleg wordt een risico-
inventarisatie uitgevoerd, op basis waarvan een veiligheidsplan wordt opgesteld. Onderzoek naar 
de effecten van het opvangcentrum op leefbaarheid en veiligheid worden meegenomen een 
gemeentebreed leefbaarheids- en veiligheidsonderzoek. Leerplichtige leerlingen krijgen in het 
opvangcentrum primair onderwijs. Leerlingen voor voortgezet onderwijs krijgen les op scholen in 
de regio. Het COA koopt producten en diensten zoveel mogelijk in de regio in en zorgt dat 
personeel voor het opvangcentrum zoveel mogelijk in de omgeving van Hardenberg wordt 
geworven. Het COA vergoedt alle kosten die de gemeente maakt voor het realiseren van het 
opvangcentrum. 
 
Inrichtingsplan 
Als voorkeurslocatie voor het opvangcentrum is de locatie tussen de Jachthuisweg en 
Polendwarsweg aangewezen, in plangebied Heemserpoort, zoveel mogelijk langs de 
Jachthuisweg. Voor deze voorkeurslocatie is een inrichtingsplan gemaakt. Hierop is te zien waar de 
units op het terrein geplaatst kunnen worden en waar ruimte is voor wegen, groen en overige 
voorzieningen.   
 
Inloopbijeenkomst op 24 augustus 
Het COA en het college willen belangstellenden de gelegenheid bieden het concept-inrichtingsplan 
en de hoofdlijnen van de afspraken tussen COA en gemeente te bekijken tijdens een 
inloopbijeenkomst in de centrale hal van  het gemeentehuis in Hardenberg. Belangstellenden 
kunnen tussen 19.00 en 21.00 vrij binnenlopen en informatiestands bekijken. Vertegenwoordigers 
van de gemeente en het COA zijn aanwezig om een toelichting te geven en vragen te 
beantwoorden.  
 
Gemeenteraad neemt uiteindelijke besluit 
Het college van B&W neemt naar verwachting op 1 september een definitief besluit over de komst 
van het opvangcentrum naar Hardenberg. De gemeenteraad bespreekt het voorstel in de 
oriënterende ronde van 15 september en kan tijdens de gemeenteraadsvergadering van 29 
september 2015 een besluit nemen. Pas nadat de gemeenteraad heeft ingestemd, is de komst van 
het opvangcentrum voor asielzoekers naar Hardenberg definitief. Daarna kunnen de ruimtelijke 
procedures starten om het opvangcentrum te kunnen realiseren.  
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