
 

Persbericht Klankbordgroep AZC Heemserpoort 

 
De Klankbordgroep AZC Heemserpoort heeft kennis genomen van de voorgenomen 

overeenkomst tussen gemeente en COA over een te vestigen asielzoekerscentrum (AZC) 

in de Heemserpoort. Naast positieve indrukken over aspecten van de overeenkomst, 

overheerst een groot gevoel van teleurstelling voor wat betreft de genoemde aantallen. 

De Klankbordgroep komt in haar Advies op een maximum van 500 asielzoekers, om 

leefbaarheid en veiligheid te waarborgen. Gemeente en COA sturen nu aan op een aantal 

van 700 tot 750. 

 

Het te vestigen AZC ligt aan een drukke verkeersader. Omwonenden en nabije bedrijven 

maakten eerder bezwaar tegen de vestiging, maar konden zich uiteindelijk samen met 

vertegenwoordigers van het centrum, kerken en betrokkenen uit de Marslanden 

verenigen rond dat maximum van 500. Het voelt voor deze klankbordgroepleden zuur 

dat na heel veel onderzoek en het afwegen van alle feiten en belangen nu toch voor veel 

meer asielzoekers wordt gekozen dan is geadviseerd. Daarbij lijkt de onderbouwing van 

het aantal vooral op financiële gronden te zijn gemaakt, niet op basis van hoe mensen 

samenleven. De Klankbordgroep AZC Heemserpoort vindt dus dat het College met haar 

besluit te weinig rekening houdt met het door de Klankbordgroep opgestelde Advies. 

 

Het Advies om 500 opvangplaatsen te realiseren is niet alleen goed onderbouwd maar 

heeft ook een groot draagvlak binnen de gemeente, ook buiten de ruim 40 deelnemers 

van de Klankbordgroep. Vast staat dat met een AZC van 500 plaatsen een volwaardig 

AZC mét scholing en zorg gerealiseerd kan worden. De Klankbordgroep ziet daarbij ook 

een reële mogelijkheid om de periode van 5 jaar 1x te verlengen tot 10 jaar in totaal. 

De motivatie die het College aanvoert voor 700 plaatsen met een buffer van 50 is de 

kwaliteit van het AZC op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg. De 

Klankbordgroep vindt dat hierbij de leefbaarheid in Hardenberg en daarmee 

samenhangend de veiligheid en het gevoel van veiligheid onvoldoende is meegewogen. 

De Klankbordgroep krijgt bovendien de indruk dat de Gemeente nu ook voor een 

financiële winst gaat. Een door de Gemeente opgestelde scenarioanalyse van de 

exploitatiekosten laat zien dat vanaf 600 opvangplaatsen een positief saldo optreedt. Dat 

is opmerkelijk omdat de gemeente tot nu toe steeds heeft volgehouden dat zij de opvang 

budgetneutraal wilde regelen. Door de Klankbordgroep zijn overigens oplossingen 

aangedragen waardoor het kostenaspect ook bij lagere aantallen opvangplaatsen 

overbrugbaar is. En hulp bieden aan mensen in nood zonder dat het je iets kost is 

eigenlijk niet eens logisch. 

Bovendien draagt Hardenberg, rekening houdend met het aantal inwoners, met 500 

opvangplaatsen een factor 5x meer bij dan zij op basis van een evenredige invulling van 

de landelijke behoefte aan opvang zou moeten doen. 

Het ontgaat de Klankbordgroep daarom waarom het College een zorgvuldig 

voorbereidingsproces nu doorkruist met een sterk afwijkend aantal. Bovendien wordt 

daardoor ook de zo gewenste snelle realisatie in de waagschaal gelegd. 

De Klankbordgroep betreurt e.e.a. zeer. Toch houdt de groep er vertrouwen in dat de 

verbinding en de depolarisatie die in de afgelopen maanden bereikt is nog overeind kan 

blijven. 

 


