
 

Ruimtelijke onderbouwing AZC  
Heemserpoort Hardenberg 
Gemeente Hardenberg 

   Definitief 

 





BRO 

Vestiging Tegelen 

Industriestraat 94 

5931 PK  Tegelen 

T +31 (0)77 373 06 01 

F +31 (0)77 373 76 94 

E tegelen@bro.nl 

 

 

Ruimtelijke onderbouwing AZC  
Heemserpoort Hardenberg 
Gemeente Hardenberg 

Definitief 

 

 

Rapportnummer: 
 

212x01177.082348_2 

Datum: 8 oktober 2015 

Contactpersoon opdrachtgever: 

 

Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers Vastgoed & Capaciteit 

De heer Arthur Hermans 

Projectteam BRO: 

 

Dhr. mr. R. Osinga, dhr. N. Paree, MSc. 

Concept: 24 juli 2015 / 1 oktober 2015 

Definitief: 8 oktober 2015 

Bron foto kaft:  

 

BRO, Abstract  

  

  

 





Inhoudsopgave 1  

Inhoudsopgave                 pagina 

1. INLEIDING 3 

1.1 Aanleiding 3 

1.2 Ligging en begrenzing besluitgebied 4 

1.3 Vigerende bestemmingsplannen 4 

1.4 Leeswijzer 6 

2. PLANBESCHRIJVING 7 

2.1 Bestaande situatie 7 

2.2 Planopzet 7 

2.3 Ruimtelijke inpasbaarheid 9 

2.4 Achtergrond: wonen op een AZC 10 

3. BELEIDSKADER 13 

3.1 Rijksbeleid 13 

3.2 Provinciaal beleid 15 

3.3 Gemeentelijk beleid 16 

4. OMGEVINGSASPECTEN 19 

4.1 Vormvrije m.e.r.-beoordeling 19 

4.2 Flora en fauna 20 

4.3 Archeologie 21 

4.4 Cultuurhistorie 21 

4.5 Waterparagraaf 21 

4.6 Bodem 22 

4.7 Bedrijven en milieuzonering 23 

4.8 Geurhinder en veehouderij 25 

4.9 Akoestiek 26 

4.10 Luchtkwaliteit 27 

4.11 Externe veiligheid 28 

4.12 Verkeer en parkeren 30 

4.13 Kabels, leidingen en overige belemmeringen 31 

5. UITVOERBAARHEID 33 

5.1 Economische uitvoerbaarheid 33 

5.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 33 

5.3 Procedure 33 



Inhoudsopgave 2 

 
 
 
Separate bijlagen 
 
1. Akoestisch onderzoek optredende gevelbelastingen Asielzoekerscentrum Heemser-

poort Hardenberg, Rapportnr. M14 404.401.2, 9 september 2015 
 
2. Windmill, Inventarisatie van de risico’s van het transport, het gebruik of de opslag van 

gevaarlijke stoffen ten behoeve van de bestemmingsplanwijziging voor de realisatie 
van een tijdelijk asielzoekerscentrum aan de Jachthuisweg te Harderberg, Rapport-
nummer P2015.245.01-1, 23 juli 2015 

 
3. Rapport diverse onderzoeken ten behoeve van bestemmingsplan Bedrijventerrein 

Heemserpoort 
 

4. Archeologisch veldonderzoek Heemserpoort 
 

5. Tauw, Inrichtingtekening AZC Heemserpoort, Jachthuisweg 60, 28 september 2015 
 

6. BRO, Quickscan Flora en fauna, Polendwarsweg, Hardenberg, 11 september 2015  
 

7. Windmill, Notitie 2015.245.02-01, Beperkte verantwoording tijdelijk asielzoekerscen-
trum Jachthuisweg te Hardenberg, 6 oktober 2015 

 
 

 
 

 
 
 
 



Hoofdstuk 1  3  

1. INLEIDING 

1.1 Aanleiding 
 
Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) is voornemens een tijdelijk asielzoe-
kerscentrum in te richten ten noordwesten van de kern Hardenberg waar de gemeente in 
de toekomst voornemens is een bedrijventerrein te realiseren. Voor een periode van 5 
jaar, te verlengen met maximaal 5 jaar, wordt een aantal verblijfsgebouwen neergezet 
met een capaciteit voor 700 asielzoekers met aanvullend 50 noodopvangplekken. Daar-
naast wordt, eveneens tijdelijk, een aantal facilitaire gebouwen neergezet, waaronder een 
school voor de doelgroep. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 1: ligging besluitgebied 

 

De opvang en huisvesting van asielzoekers op het terrein is volgens het vigerende be-
stemmingsplan niet toegestaan. Ter plaatse mag geen bebouwing ten behoeve van een 
asielzoekerscentrum worden opgericht. De gemeente Hardenberg heeft echter aangege-
ven medewerking te willen verlenen aan het initiatief door middel van het verlenen van 
een tijdelijke omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan, met toepas-
sing van artikel 4 onder 11 van bijlage 2 van het Besluit omgevingsrecht, zoals dat op 1 
november 2014 in werking is getreden. 
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In het kader van de aanvraag voor een tijdelijke omgevingsvergunning dient aangetoond 
te worden dat de tijdelijke ontwikkeling voorziet in een goede ruimtelijke ordening. Deze 
ruimtelijke onderbouwing voorziet daarin. 
 
1.2 Ligging en begrenzing besluitgebied 
 
Het besluitgebied ligt op het terrein van het toekomstige geplande bedrijvenpark Heem-
serpoort nabij Hardenberg. Het tijdelijke AZC beslaat een deel van dit terrein en ligt aan 
de Jachthuisweg. 
 

 
1.3 Vigerende bestemmingsplannen 
 
Het grootste deel van het besluitgebied ligt in het bestemmingsplan Buitengebied van de 

gemeente Hardenberg (vastgesteld op 26 april 1989 en goedgekeurd op 12 december 1989). 

In dit bestemmingsplan heeft het betrokken deel van het besluitgebied de bestemmingen 

agrarische doeleinden, en woondoeleinden. 
 
Voor een klein deel ligt het besluitgebied in het bestemmingsplan ‘Buitengebied Harden-
berg’ dat is vastgesteld op 2 december 2014. De bestemming ter plaatse is ‘Verkeer-1’ 
en ‘Agrarisch’.   
 
(Tijdelijke) gebouwen ten behoeve van een asielzoekerscentrum mogen in deze be-
stemmingen niet worden opgericht en gebruikt. Om een tijdelijke omgevingsvergunning 
voor het realiseren en gebruiken van tijdelijke  verblijfsgebouwen voor asielzoekers en 
tijdelijke facilitaire gebouwen te kunnen verlenen, is dan ook een nieuwe juridisch-
planologische regeling noodzakelijk.  
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Afbeelding 2: uitsnede verbeelding geldend bestemmingsplan ‘Buitengebied Hardenberg (2014)’  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 3: begrenzing besluitgebied 
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1.4 Leeswijzer 
 
Deze ruimtelijke onderbouwing is opgebouwd uit vijf hoofdstukken. Na dit inleidende 
hoofdstuk volgt hoofdstuk 2 ‘Planbeschrijving’. In dit hoofdstuk wordt een beschrijving van 
de huidige situatie van het besluitgebied en directe omgeving gegeven en wordt inge-
gaan op de voorgenomen ontwikkeling. In hoofdstuk 3 wordt het beleidskader dat van 
belang is voor de voorgestane ontwikkeling uiteengezet. In hoofdstuk 4 wordt de uitvoer-
baarheid van het initiatief aangetoond. Vanuit de verschillende van invloed zijnde milieu-
aspecten wordt in dit hoofdstuk beschreven waarom de ontwikkeling aanvaardbaar en 
haalbaar is. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de economische uitvoerbaarheid en het 
maatschappelijk draagvlak voor het plan. 
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2. PLANBESCHRIJVING 

2.1 Bestaande situatie 
 
In de huidige situatie is het besluitgebied ingericht als agrarisch gebied. In het besluitge-
bied ligt thans een burgerwoning die in eigendom is van de gemeente Hardenberg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 4: luchtfoto besluitgebied en directe omgeving, rood: besluitgebied. 

 
 
2.2 Planopzet 
 
De voorgestane ontwikkeling betreft de realisatie en tijdelijke ingebruikname (voor 5 jaar 
met mogelijkheid tot verlenging met maximaal 5 jaar) van verblijfsgebouwen voor asiel-
zoekers en facilitaire gebouwen op hoofdzakelijk agrarische percelen. 
 
Ter plaatse worden maximaal 700 asielzoekers opgevangen, met aanvullend 50 noodop-
vangplaatsen. Als deel van de ontwikkeling wordt, eveneens tijdelijk, een aantal facilitaire 
gebouwen neergezet. Het betreft een gezondheidscentrum voor asielzoekers en een 
kantoorgebouw voor ondersteunende diensten, als deel van het AZC. Tevens wordt de 
op het terrein een school opgericht voor de asielzoekers.  
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De op te richten tijdelijke verblijfsgebouwen (rood) bestaan uit 5 semi permanente gesta-
pelde gebouwen uitgevoerd in 2 bouwlagen met een grondvlak van circa 17 x 43 m1. Er 
zullen circa 150 personen per gebouw verblijven. De school zal in een separaat gebouw 
worden gerealiseerd van circa 35 x 15 m1. 
 
De facilitaire gebouwen (geel) meten circa 60x15 m1 en 65x15m1. Hierin zullen onder 
andere een gezondheidscentrum, 3 kantoren en administratieve ruimte voor Vluchtelin-
genwerk worden ingericht. De door de gemeente Hardenberg aangekochte burgerwoning 
naast het AZC zal worden gehandhaafd en in gebruik worden genomen ten behoeve van 
dagbesteding voor de asielzoekers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 5: Terreinindeling 5-10-2015 (woonunits rood, ondersteunende gebouwen geel)   

 

Op het terrein worden waterhuishoudkundige voorzieningen aangelegd in de vorm van nieuw te 

graven sloten. Een bestaande sloot van het Waterschap (ter plaatse van de centrale ontsluitingsas) 

wordt gedempt. Op het terrein is voorzien in een calamiteitenontsluiting naar de Polendwarsweg. 

Aan de zuid- en noordwestzijde worden begroeide wallen aangelegd ten behoeve van de land-

schappelijke inpassing. Deze voorzien tevens in beperkte mate in geluidwering. De parkeerplaat-
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sen worden aangelegd langs de voorliggende Jachthuisweg. Naast de verblijfsgebouwen (rood) 

worden diverse spel- en sportvoorzieningen en brandblusvoorzieningen aangelegd 

 

Doordat de vergunning tijdelijk is, dient het terrein na de termijn van de vergunning weer 
conform de bestemming als agrarische grond in gebruik te kunnen worden genomen. 
Omdat sprake is van semi-permanente bouw, is het demonteren geen ingrijpende activi-
teit.  
 
De nieuwe opvanglocatie is noodzakelijk in verband met de recente toename van het 
aantal asielaanvragen en het daardoor ontstane tekort aan opvangruimte voor asielzoe-
kers. In een brief d.d. 14 september 2014 van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justi-
tie aan de Tweede Kamer geeft de Staatssecretaris aan dat tot en met augustus 2014 al 
gemiddeld 800 opvangplekken per maand meer nodig zijn dan waar rekening mee was 
gehouden en de verwachting is dat dit aantal nog zal stijgen. Een en ander resulteert in 
een stijging van het aantal bewoners in asielzoekerscentra met gemiddeld 1.100 mensen 
per maand. Er is sprake van een uitzonderlijke situatie door de verhoogde instroom van 
asielzoekers, met name uit Eritrea en Syrië. Overal in het land wordt door de Staatsse-
cretaris naar tijdelijke opvanglocaties gezocht.  
 
Het COA heeft de gemeente Hardenberg per brief verzocht om het verlenen van mede-
werking aan de vestiging van het AZC. 
 
Het aantal medewerkers dat op een dag aanwezig zal zijn, bedraagt circa 40 personen. 
Het maximaal aantal personen dat gehuisvest zal worden bedraagt 700 + 50. 
 
Het parkeren voor personeel zal plaatsvinden op eigen terrein. De asielzoekers hebben 
geen auto en daarvoor hoeft dan ook niet in parkeerplaatsen te worden voorzien.  
 
 
2.3 Ruimtelijke inpasbaarheid 
 
Om te beginnen dient te worden opgemerkt dat sprake is van een tijdelijke noodvoorzie-
ning en niet van een permanente huisvestingsaccommodatie voor asielzoekers. Om het 
ruimtebeslag van de logiesgebouwen zoveel mogelijk te beperken is ervoor gekozen om 
deze uit te voeren in twee bouwlagen. Wanneer zou worden gekozen voor één bouwlaag, 
dan zou het ruimtebeslag veel groter worden. Daarnaast is de voorziene bebouwing in 
twee bouwlagen ook noodzakelijk vanuit het oogpunt van bedrijfsvoering van het COA. 
Deze units worden momenteel op tal van plaatsen in Nederland toegepast en zijn speci-
fiek toegesneden op gebruikseisen en (sociale) veiligheidseisen die het COA hanteert. 
Het verdelen van de ruimtes over een groter oppervlak is ook vanuit dat oogpunt onwen-
selijk. 
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De te plaatsen tijdelijke logiesgebouwen zullen bestaan uit twee bouwlagen en een hoog-
te hebben van maximaal 6 meter. De tijdelijke ondersteunende gebouwen zullen bestaan 
uit 1 bouwlaag en zullen plat worden afgedekt.  
 
De locatie ligt aan de rand van het buitengebied van Hardenberg, in de overgangszone 
van stedelijk naar agrarisch gebied. Als gesteld, de neer te zetten gebouwen en terrein-
verharding zijn tijdelijk van aard, voor 5 jaar, met mogelijkheid tot verlenging met maxi-
maal 5 jaar. Door de aan te brengen grondwal en opgaand groen wordt het tijdelijke AZC 
zo veel mogelijk aan het zicht onttrokken. De eveneens tijdelijke wal heeft tevens een 
beperkte geluidwerende werking. Hierbij wordt mede in overweging genomen dat in de 
toekomst ter plaatse de ontwikkeling van een bedrijventerrein is voorzien. Het beplan-
tingsplan dat is opgesteld door adviesbureau Tauw en dat behoort bij de aan te leggen 
groenwal is opgenomen in de vergunningaanvraag. 
  
Geconcludeerd wordt dat, gezien de tijdelijkheid van het AZC en bijbehorende tijdelijke 
voorzieningen en aangezien er geen negatieve milieugevolgen zijn te verwachten, er 
geen sprake is van significante negatieve ruimtelijke effecten. Zie hiervoor de verschil-
lende onderzoeksparagrafen in hoofdstuk 4. 
 
 
2.4 Achtergrond: wonen op een AZC 
 
Asielzoekerscentra (azc) zijn er in verschillende vormen en maten. Een doorsnee asiel-
zoekerscentrum telt ongeveer veertig verschillende nationaliteiten. Op het azc zorgen de 
bewoners zoveel mogelijk voor zichzelf. 
 
Wooneenheden 
Bewoners van het asielzoekerscentrum wonen meestal met vijf tot acht personen bij el-
kaar in wooneenheden. Elke wooneenheid heeft een aantal slaapkamers en een gedeel-
de woonkamer, keuken en sanitaire voorzieningen. Bewoners zijn zelf verantwoordelijk 
voor het op orde houden van hun leefomgeving. 
 
Leefgeld 
Asielzoekers krijgen van het COA wekelijks leefgeld voor eten en kleding. De hoogte van 
het leefgeld is afhankelijk van de gezinssamenstelling en het eventuele inkomen van de 
bewoners. Bewoners met een eigen inkomen of vermogen dragen zelf bij in de kosten 
van de opvang. Het COA geeft eenmalig een vergoeding voor huishoudelijke spullen en 
verstrekt waar nodig incidentele vergoedingen voor bijvoorbeeld reiskosten of een baby-
uitzet. 
 
Dagbesteding 
Volwassenen volgen programma’s en begeleidingsgesprekken, afgestemd op de fase 
van de asielprocedure waarin zij zich bevinden. In het kader van zelfwerkzaamheid is het 
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mogelijk mee te werken aan terreinonderhoud, het schoonhouden van gemeenschappe-
lijke ruimtes en dergelijke. Ze krijgen hiervoor een kleine vergoeding. Ook kunnen bewo-
ners en hun kinderen meedoen aan cursussen of sporten bij de plaatselijke sportclub. 
Kinderen die leerplichtig zijn gaan naar school. 
 
Open Leercentrum 
Om te oefenen met leermiddelen en in contact te blijven met familie en vrienden kunnen 
bewoners terecht in het Open Leercentrum. Hier staan computers met internet. Ook kin-
deren kunnen hier hun huiswerk maken. Er is begeleiding van medebewoners en Neder-
landse vrijwilligers. 
 
Duur verblijf in azc 
Een asielzoeker verblijft op een azc totdat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) - of 
(in geval van beroep) de rechter - heeft beslist over zijn asielaanvraag. De asielzoeker 
weet dan of hij in Nederland mag blijven of niet. Het streven is dat een bewoner niet lan-
ger dan één jaar in de opvang verblijft. 
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Hoofdstuk 3  13  

3. BELEIDSKADER 

3.1 Rijksbeleid 
 
Beleid opvang asielzoekers 
Op grond van het asielbeleid in Nederland kunnen asielzoekers in Nederland asiel krijgen 
als zij bescherming nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat ze in hun eigen land worden ver-
volgd vanwege hun geloof of afkomst. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beoor-
deelt of een asielzoeker bescherming nodig heeft. Voor alleenstaande minderjarige 
vreemdelingen (amv’s) gelden speciale regels. Vreemdelingen met een asielvergunning 
krijgen hulp van de gemeente bij het vinden van woonruimte. 
 
De noodzaak tot het met spoed creëren van opvangplekken voor asielzoekers blijkt onder 
andere uit de brandbrief van het Ministerie van Veiligheid en Justitie van 17 september 
2015, waarin het Ministerie oproept om op de korst mogelijke termijn 1500 bedden voor 
de duur van 72 uur vrij te maken voor asielzoekers. 
 
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) 
In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte1 staan de plannen van de Rijksoverheid voor 
ruimte en mobiliteit. Het Rijk streeft naar een concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig 
Nederland. Om dit te kunnen bewerkstelligen laat het Rijk de ruimtelijke ordening meer 
over aan de decentrale overheden (provincie en gemeenten) en komt de gebruiker cen-
traal te staan. Het Rijk kiest voor een selectievere inzet van rijksbeleid op slechts 13 nati-
onale belangen. Voor die belangen is het Rijk verantwoordelijk en wil het resultaten boe-
ken. Buiten deze 13 belangen hebben decentrale overheden beleidsvrijheid. Tevens 
werkt het Rijk aan een eenvoudigere regelgeving. Hierdoor neemt de bestuurlijke drukte 
af en ontstaat er ruimte voor regionaal maatwerk. 
 
Het Rijk blijft verantwoordelijk voor het systeem van ruimtelijke ordening. Daarnaast kan 
een rijksverantwoordelijkheid aan de orde zijn indien: 
• een onderwerp nationale baten en/of lasten heeft en de doorzettingsmacht van pro-

vincies en gemeenten overstijgt. Bijvoorbeeld ruimte voor militaire activiteiten en op-
gaven in de stedelijke regio’s rondom de mainports, brainports, greenports en val-
leys; 

• over een onderwerp internationale verplichtingen of afspraken zijn aangegaan. Bij-
voorbeeld voor biodiversiteit, duurzame energie, watersysteemherstel of werelderf-
goed; 

• een onderwerp provincie- of landsgrensoverschrijdend is en ofwel een hoog afwentel-
risico kent ofwel in beheer bij het Rijk is. Bijvoorbeeld de hoofdnetten van weg, spoor, 
water en energie, maar ook de bescherming van gezondheid van inwoners. 

                                                      
1  Vastgesteld op 13 maart 2012. 
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Het Rijk heeft drie doelen om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te 
houden voor de middellange termijn (2028). Uit deze drie doelen zijn de nationale belan-
gen naar voren gekomen.  
 
In het plangebied spelen geen specifieke nationale belangen in het kader van de SVIR. 
 
Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro ) (2011) 
Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) geeft richtlijnen voor de inhoud 
van bestemmingsplannen voor zover het gaat om ruimtelijke ontwikkelingen van natio-
naal belang. Deze vorm van normstelling sluit aan op de vroegere pkb's met concrete 
beleidsbeslissingen en beslissingen van wezenlijk belang die ook van betekenis waren 
voor de lagere overheden. Het besluit (eerste tranche) is vastgesteld op 22 augustus 
2011 en is op 30 december 2011 in werking getreden. Op 1 oktober 2012 zijn enkele 
wijzigingen in werking getreden. 
 
In de SVIR is vastgesteld dat voor een beperkt aantal onderwerpen de bevoegdheid om 
algemene regels te stellen zou moeten worden ingezet door de Rijksoverheid. Het gaat 
onder meer om de volgende nationale belangen: Rijksvaarwegen, Project Mainportont-
wikkeling Rotterdam, Kustfundament, Grote Rivieren, Waddenzee en waddengebied, 
Defensie, Ecologische Hoofdstructuur, Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde, 
Hoofdwegen en hoofdspoorwegen, elektriciteitsvoorziening, Buisleidingen van nationaal 
belang voor vervoer van gevaarlijke stoffen, Primaire waterkeringen buiten het kustfun-
dament en IJsselmeergebied. In het SVIR wordt bepaald welke kaderstellende uitspraken 
zodanig zijn geformuleerd dat deze bedoeld zijn om beperkingen te stellen aan de ruimte-
lijke besluitvormingsmogelijkheden op lokaal niveau. Het Barro bevestigt in juridische zin 
die kaderstellende uitspraken. 
De normering uit het Barro werkt zoveel mogelijk direct door op het niveau van de lokale 
besluitvorming. Bij besluitvorming over bestemmingsplannen en uitgebreide omgevings-
vergunningen moeten de regels worden gerespecteerd. Het merendeel van de regels legt 
beperkingen op, daarin is een gradatie te onderkennen. Deze zijn geformuleerd als een 
'ja-mits', een 'ja, voor zover', een 'nee-tenzij', een 'nee-als' of een stringente 'nee' bepa-
ling. 
 
In het plangebied spelen geen specifieke nationale belangen in het kader van het Barro. 
 
Ladder voor duurzame ontwikkeling  
In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is de 'Ladder voor duurzame verstedelijking' 
geïntroduceerd. Deze ladder is ingericht voor een zorgvuldige afweging en transparante 
besluitvorming bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen, zodat de ruimte in stedelijke gebie-
den optimaal wordt benut. De ladder is per 1 oktober 2012 verankerd in het Besluit ruim-
telijke ordening (artikel 3.1.6, tweede lid Bro). 
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De ladder is van toepassing op stedelijke ontwikkelingen. Hieronder wordt de ruimtelijke 
ontwikkeling van een bedrijventerrein, zeehaventerrein, kantoren, detailhandel, woning-
bouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen verstaan. Deze laatste categorie is in 
de handreiking bij de ladder voor duurzame verstedelijking (ministerie van Infrastructuur 
en Milieu) nader gespecificeerd in accommodaties voor onderwijs, zorg, cultuur, bestuur 
en indoor sport en leisure. Kern van de ladder is dat de stedelijke ontwikkeling op een 
locatie pas doorgang kan vinden als op regionaal niveau is aangetoond dat er daadwer-
kelijk een actuele behoefte aan is en dat de beschikbare ruimte in het stedelijk gebied 
optimaal wordt benut. Van belang daarbij is of elders in de regio een soortgelijke ontwik-
keling is gepland die reeds in de behoefte kan voorzien. 
 
De ladder duurzame verstedelijking is in artikel 5.20 niet van toepassing verklaard op 
afwijkingsbevoegdheden conform bijlage 2 artikel 4 van het Bor, waaronder de onderha-
vige tijdelijke afwijkingsbevoegdheid. 
 
 
3.2 Provinciaal beleid 
 
Omgevingsvisie Overijssel (2012)   
De Omgevingsvisie Overijssel is op 1 juli 2009 vastgesteld. In de Omgevingsvisie wordt 
de visie op de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving van de provincie Overijssel uit-
eengezet.  
 
De ambitie van de provincie is een kwaliteitsontwikkeling in gang zetten, waarbij elk pro-
ject, elke ontwikkeling iets bijdraagt aan de kwaliteit van de leefomgeving. Voor het be-
houden en versterken van de ruimtelijke kwaliteit zijn de bestaande gebiedskenmerken 
het uitgangspunt. De provincie wil de ruimtelijke kwaliteit vooral versterken door deze 
gebiedskenmerken te verbinden aan nieuwe ontwikkelingen.  
 
Het besluitgebied is op het kaartbeeld van de Omgevingsvisie aangemerkt als ontwikke-
lingsperspectief ‘buitengebied met accent op de productie, subtype schoonheid van de 
moderne landbouw’. Hier is ruimte voor schaalvergroting en voor verbreding van de land-
bouw. Op de gebiedskenmerkenkaart is het besluitgebied aangegeven als dekzandge-
bied en jonge heide- en broekontginningslandschap.  
 
Gezien de tijdelijkheid van de ontwikkeling, wordt de gewenste ontwikkelingsrichting als-
mede de waarden van het agrarisch cultuurlandschap niet onevenredig aangetast. Het 
besluitgebied wordt landschappelijk ingepast en wordt na afloop van de vergunningter-
mijn weer zodanig opgeleverd dat het oorspronkelijk agrarisch gebruik weer kan plaats-
vinden. De aan te leggen wal en beplanting is daarmee tevens tijdelijk van aard. Aan de 
basisinspanning voor ruimtelijke kwaliteit wordt voldaan door middel van het landschap-
pelijk inpassingsplan, in de vorm van aanleg van aarden wallen met beplanting. 
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Omgevingsverordening Overijssel (2012)   
In de Omgevingsverordening is vastgelegd hoe uitvoering gegeven moet worden aan het 
beleid in de Omgevingsvisie Overijssel. De Omgevingsverordening richt zich net als de 
Omgevingsvisie op de fysieke leefomgeving in de provincie Overijssel en is opgesteld in 
de vorm van voorschriften. In de Omgevingsverordening is per inhoudelijk thema vastge-
legd, op welke wijze de thema's meegenomen moeten worden in bestemmingsplannen. 
 
Nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied worden door de Provincie getoetst aan de 
ladder voor duurzame verstedelijking, aan de principes voor zorgvuldig ruimtegebruik en 
op het aspect ‘verbetering ruimtelijke kwaliteit’.  
 
In dat kader wordt vermeld dat onder ‘Rijksbeleid’ reeds is getoetst aan de Ladder duur-
zame verstedelijking. De huidige locatie komt in het uitgevoerde locatie-onderzoek naar 
voren als meest wenselijke locatie. Hergebruik van bestaande bebouwing, zoals de Om-
gevingsverordening in eerste instantie voorschrijft is, op de gewenste korte termijn niet 
mogelijk. In het kader van de ruimtelijke kwaliteit wordt vermeld  dat de locatie land-
schappelijk wordt ingepast met een grondwal van circa 1,5 meter hoog en met een singel 
van circa 10 meter breed met onder andere opgaand groen. Gezien de tijdelijkheid van 
de ontwikkeling, ligt het niet in de rede om aanvullende kwaliteitsverbeterende maatrege-
len te treffen.  
 

 

3.3 Gemeentelijk beleid 
 
Structuurvisie Heemserpoort 
Voor het besluitgebied geldt de structuurvisie Heemserpoort die op 16 februari 2010 is 
vastgesteld. In de structuurvisie is het stedenbouwkundig ontwerp van het bedrijvenpark 

Heemserpoort beschreden. Daarbij zijn tevens de planologische randvoorwaarden in beeld 

gebracht.  

 

Het gebruik ten behoeve van een tijdelijk asielzoekerscentrum komt niet overeen met het 

voorziene gebruik als bedrijventerrein. Echter, de ontwikkeling van het bedrijventerrein is tijde-

lijk opgeschort en de vestiging van het asielzoekerscentrum is tijdelijk van aard. Waar voor-

komend kan in de tussentijd de ontwikkeling van het bedrijventerrein plaatsvinden op de per-

celen die niet voor het AZC in gebruik zijn. Het tijdelijk AZC belemmert daarmee niet de toe-

komstige realisatie van de in de structuurvisie voorgestane ontwikkeling van het gebied tot 

bedrijventerrein. 

 

Het bedrijventerrein zal ter plaatse van het asielzoekerscentrum pas worden ontwikkeld na 

beëindiging van het tijdelijke gebruik als asielzoekerscentrum. 
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Visienota Buitengebied / Bestemmingsplan Buitengebie d 
Het besluitgebied ligt grotendeels buiten het plangebied van het bestemmingsplan Buitenge-

bied Hardenberg uit 2014. Het gebied is tevens niet opgenomen in het LIK en de Ontwikke-

lingsvisie. 

 

In de huidige situatie is het besluitgebied ingericht als agrarisch gebied, jong heide- en 

broekontginningslanschap. Er heeft reeds een bestuurlijke afweging plaatsgevonden dat ter 

plaatse een omvangrijk bedrijventerrein kan worden ontwikkeld. Deze ontwikkeling is tijdelijk 

opgeschort. In de tussentijd wordt een tijdelijk AZC gerealiseerd, dat landschappelijk wordt 

ingepast met een aarden wal en (deels opgaande) beplanting. De waarden van het buitenge-

bied ter plaatse worden, gezien de tijdelijkheid van de ontwikkeling en gezien de landschappe-

lijke inpassing van het AZC-terrein, dan ook niet onevenredig aangetast.  
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4. OMGEVINGSASPECTEN 

Er bestaat een duidelijke relatie tussen milieubeleid en ruimtelijke ordening. De milieu-
kwaliteit vormt een belangrijke afweging bij de ontwikkeling van ruimtelijke functies. Bij de 
afweging van het al dan niet toelaten van ruimtelijke functies dient te worden onderzocht 
welke milieuhygiënische aspecten daarbij een rol spelen. In dit hoofdstuk worden de ver-
schillende voor deze ruimtelijke onderbouwing relevante milieuaspecten behandeld. 
 
 
4.1 Vormvrije m.e.r.-beoordeling 
 
Per 1 april 2011 is het Besluit m.e.r. gewijzigd. De belangrijkste aanleidingen hiervoor zijn 
de modernisering van de m.e.r. wetgeving in 2010 en de uitspraak van het Europese Hof 
van 15 oktober 2009. Uit deze uitspraak volgt dat de omvang van een project niet het 
enige criterium mag zijn om wel of geen m.e.r.(-beoordeling) uit te voeren. Ook als een 
project onder de drempelwaarde uit lijst D zit, kan een project belangrijke nadelige gevol-
gen hebben, als het bijvoorbeeld in of nabij een gevoelig natuurgebied ligt. Gemeenten 
en provincies moeten daarom vanaf 1 april 2011 ook bij kleine projecten beoordelen of 
een m.e.r.-beoordeling nodig is.   
 
Er is geen sprake van een rechtstreekse m.e.r. plicht aangezien de activiteit niet voor-
komt op de C lijst uit het besluit m.e.r. 
 
Om te bepalen of een (al dan niet vormvrije) m.e.r.-beoordeling noodzakelijk is, dient 
allereerst bepaald te worden (1) of de ontwikkeling voorkomt op lijst D van het Besluit 
m.e.r. en vervolgens of de ontwikkeling (2) de drempelwaarden uit lijst D overschrijdt, (3) 
of de ontwikkeling in een gevoelig gebied ligt en (4) of er belangrijke milieugevolgen zijn. 
 
In het besluitgebied wordt de tijdelijke ingebruikname van een asielzoekerscentrum mo-
gelijk gemaakt. Deze activiteit komt niet voor op de D-lijst. Er geen sprake van een stede-
lijk ontwikkelingsproject als bedoeld onder D.11. Onder stedelijke ontwikkelingsprojecten 
valt onder andere de bouw van woningen, parkeerterreinen, bioscopen, theaters, sport-
centra en kantoorgebouwen. Het plan komt niet met de aard daarvan overeen. Voor de 
goede orde wordt vermeld dat de verblijfsgebouwen niet aan te merken zijn als woningen 
maar als tijdelijke verblijfsplaats lopende de asielaanvraag. Het plan voorziet bovendien 
niet in aanzienlijke milieugevolgen. Omdat de activiteit niet voorkomt op de D lijst is het 
dan ook niet noodzakelijk een (vormvrije) m.e.r. beoordeling op te stellen. De stappen 2 
tot en met 4 behoeve niet te worden doorlopen. 
 
Hoewel de ontwikkeling niet voorkomt op lijst D.11 wordt ten overvloede alsnog de stap-
pen 2 tot en met 4 van de vormvrije m.e.r. beoordeling doorlopen. In dat kader wordt 
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vermeld dat de drempelwaarden uit het besluit m.e.r. onder D.11.2 (100 ha, 2000 wonin-
gen) niet worden overschreden (2). Het besluitgebied ligt in een gebied met een agrari-
sche bestemming met landschapswaarden. Hiermee is er wel sprake van ligging in een 
gevoelig gebied (3). De ontwikkeling is echter tijdelijk en wordt landschappelijk ingepast. 
Na afloop van de vergunningtermijn wordt het terrein weer als agrarische grond opgele-
verd. Daarnaast is reeds een afweging gemaakt in het verleden, waarmee de aanleg van 
een permanent bedrijventerrein met omvangrijke permanente bebouwing bestuurlijk aan-
vaardbaar werd geacht op de locatie en op aanliggende gronden. De ligging in gevoelig 
gebied wordt dan ook aanvaardbaar geacht. Er zijn geen belangrijke milieugevolgen (4). 
Zie hiervoor de overige paragrafen in hoofdstuk 4.  
 
Geconcludeerd kan worden dat er geen aanleiding is een m.e.r beoordeling uit te voeren.  
 
 
4.2 Flora en fauna 
 
Door BRO is een quickscan flora en fauna uitgevoerd. Deze is opgenomen in de separa-
te bijlagen bij de ruimtelijke onderbouwing2. Er is geen sprake van belemmeringen voor 
de planuitvoering. Wel zijn er enkele aandachtspunten en aanbevelingen, waar bij de 
planuitvoering aan zal worden voldaan. Aanvullend flora en fauna onderzoek is niet 
noodzakelijk.  
 
Voor de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek wordt verwezen naar de sepa-
rate quickscan (zie bijlagen). 
 
Zoals in de quickscan is aangegeven, kan de ontwikkeling leiden tot extra stikstofdeposi-
tie op omliggende Natura2000 gebieden. Uit berekening met Aerius Calculator blijkt dat 
bij de bouw van 200 permanente appartementen er geen natuurgebieden met reken re-
sultaten zijn die hoger dan de drempelwaarde van 0,05 mol per jaar zijn. 
 
De onderhavige ontwikkeling betreft niet de ontwikkeling van 200 appartementen (voor 
circa 800 personen) maar van wooneenheden voor 700+50 asielzoekers in 5 verblijfsge-
bouwen met kamers voor 2 tot 4 personen en met ondersteunende diensten waar maxi-
maal 50 personen werkzaam zijn. De stikstofemissie van de onderhavige ontwikkeling zal 
lager uitvallen dan voor 200 appartementen aangezien de bewoners van het asielzoe-
kerscentrum zelf geen auto bezitten. Te vergelijking: de bouw van 200 appartementen 
leidt tot circa 1400 mvt/etmaal. Het aantal verkeersbewegingen voor het AZC (inclusief 
bezoekers en personeel) is berekend op circa 150 mvt/etmaal. Daarnaast is er geen 
sprake van zelfstandige wooneenheden in het AZC aangezien de bewoners de voorzie-
ningen delen per verdieping van circa 70 personen. Er is dan ook geen sprake van zelf-
standige wooneenheden die separaat worden gestookt.  De stikstofemissie als gevolg 
van de verkeersaantrekkende werking en gebruik van fossiele brandstoffen zal dan ook 

                                                      
2 BRO, Quickscan Flora en fauna, Polendwarsweg, Hardenberg, 11 september 2015 
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lager uitvallen dan bij de bouw van 200 appartementen en daarmee eveneens onder de 
drempelwaarde van 0,05 mol per jaar blijven. De gunstige staat van instandhouding van 
omliggende Natura2000 gebieden wordt dan ook niet aangetast.  
 
 
4.3 Archeologie  
 
In het kader van de voorbereiding van het bestemmingsplan voor het toekomstige bedrij-
venterrein Heemserveen is een archeologisch onderzoek uitgevoerd door adviesbureau 
De Steekproef3. Hierin wordt geconcludeerd dat de bodem in het projectgebied in sterke 
mate geroerd is. Op basis van de resultaten wordt geadviseerd geen nader archeologisch 
onderzoek te ondernemen. Voor de bouw van de gebouwen, nutsvoorzieningen en wa-
terhuishoudkundige voorzieningen in het gebied is daarom geen archeologisch onder-
zoek noodzakelijk.  
 
Het advies van de Steekproef is overgenomen door het bevoegd gezag. Het uitvoeren 
van vervolgonderzoek is niet noodzakelijk. Het plangebied is op archeologische gronden, 
vrijgegeven. Mochten tijdens de graafwerkzaamheden toch archeologische waarden ge-
vonden worden, geldt een meldingsplicht (volgens de Monumentenwet 1988 art. 53) bij 
het bevoegd gezag. Dit kan bij de gemeente Hardenberg (140523), maar ook bij het pro-
vinciaal archeologisch depot te Deventer (tel: 0570 – 644 173). 
 
 
4.4 Cultuurhistorie 

 
In het besluitgebied zijn geen rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten of overige 
waardevolle panden en/of M.I.P. panden aanwezig. Ook bevindt zich in de omgeving 
geen molenbiotoop. Vanuit cultuurhistorische waarden bestaan er geen belemmeringen 
voor de tijdelijke ingebruikname van het terrein als asielzoekerscentrum. Het aanliggende 
landschap is bestemd tot agrarisch met waarden, besloten heideontginningenlandschap. 
Deze waarden worden, gezien de tijdelijkheid van de ontwikkeling, niet aangetast. 
 
 
4.5 Waterparagraaf 
 
Oppervlaktewater en beschermingsgebieden 
In het besluitgebied ligt een waterloop van het Waterschap. Deze zal worden gedempt. 
Hiervoor zal een vergunning worden aangevraagd bij het Waterschap. 
 
Op basis van de kaarten behorende bij de omgevingsverordening ligt het besluitgebied 
niet binnen een waterwingebied of grondwaterbeschermingsgebied. 

                                                      
3 De Steekproef, Heemserveen, Haardijk iii, Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrap-
port 2011-05/02, september 2011. 
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Afvalwater en hemelwater 
De gebouwen worden voorzien van een afvalwaterafvoer en hemelwaterafvoer, waarbij 
de capaciteit voor de opvang en afvoer van afvalwater en hemelwater voldoet aan de 
voorschriften en de NEN 3215. 
 
In het besluitgebied wordt nieuwe bebouwing opgericht met een totale dakoppervlakte 
van circa 5220 m². In totaal wordt circa 5750 m² terreinverharding aangelegd. Circa 1100 
m³ hemelwater dient te worden geïnfiltreerd. 
 
Infiltratie zal plaats vinden in een voorziening in de vorm van nieuw aan te leggen infiltra-
tiesloten aan de noordwestzijde en zuidoostzijde van het besluitgebied. Deze sloten zul-
len de te bergen hoeveelheid hemelwater dienen te kunnen bevatten. 
 
De Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (GHG) ter plaatse is circa 8,2 m + NAP. Het 
maaiveld ligt in het besluitgebied volgens de Algemene Hoogtekaart Nederland (AHN) op 
circa 9,20 meter +NAP. De GHG ligt daarmee op circa 1 meter onder het maaiveld. De 
doorlatendheid van de bodem ter plaatse is goed, met circa 3 meter per dag. Uitgaande 
van 1100 m³ te infiltreren hemelwater door middel van 2 infiltratiesloten van in totaal 
400x4x1,25m (1170 m³) wordt in voldoende mate voorzien in hemelwaterberging. 
 
Er zal worden afgevoerd via het rioolwaterstelsel in de omgeving. Het rioolstelsel en de 

RWZI zijn voldoende groot voor aansluiting van de uit dit plan voortkomende extra afvoer. 

 
Conclusie 
Het aspect water vormt geen belemmering voor de voorgestane ontwikkeling.   
 
 
4.6 Bodem 
 
Het voornemen bestaat uit het tijdelijk vestigen van asielzoekerscentrum, waarbij de tijde-
lijk te bebouwen gronden voorheen geen bebouwing of bedrijfsmatige functie hebben 
gekend die mogelijk invloed heeft gehad op de kwaliteit van de bodem.   
 
De volgende onderzoeken hebben plaatsgevonden binnen het projectgebied: 
• Perceel O 3351: CBB, kenmerk 123664-40, d.d. 27 februari 2007, in de grond en het 

grondwater geen bijzonderheden aangetroffen (voormalige schuur valt buiten besluit-
gebied) 

• Perceel O 1567: Eco Reest, kenmerk 110843-A, d.d. 30 september 2011, in de grond 
en in het grondwater geen bijzonderheden aangetroffen. 

• Polendwarsweg 1: Kruse Milieu, kenmerk 10033710, d.d. 22 juli 2010: in de grond 
geen bijzonderheden aangetroffen, in het grondwater is koper aangetroffen, echter 
de aangetroffen concentratie geeft geen aanleiding tot nader onderzoek. Het puin in 
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de oprit kent mogelijk uitloging van zink. Het puin kan daardoor niet zonder meer 
hergebruikt worden. 

 
De algemene conclusie naar aanleiding van deze onderzoeken is dat vanuit milieuhygi-
enisch oogpunt er geen belemmeringen zijn voor het realiseren van de toekomstige be-
stemming. De betrokken onderzoeken zijn ouder zijn dan 5 jaar. In de tussentijd hebben 
er in het besluitgebied echter geen activiteiten plaatsgevonden die een negatieve invloed 
kunnen hebben op de bodemkwaliteit. Het gebruik is agrarisch c.q. wonen gebleven. Het 
aspect bodem vormt geen belemmering voor de voorgestane ontwikkeling. 
 
De grond die vrij komt bij de werkzaamheden zal op het terrein zelf worden verwerkt in de 
vorm van grondwallen.  
 
 
4.7 Bedrijven en milieuzonering 
 
Uitgangspunten Bedrijven en Milieuzonering 
Het onderhavig plan voorziet in het tijdelijk realiseren van een asielzoekerscentrum. De 
tijdelijke vestiging dient in het kader van een goede ruimtelijke ordening dan ook te wor-
den getoetst op het aspect ‘Bedrijven en Milieuzonering’. Een asielzoekerscentrum wordt 
niet genoemd in de VNG publicatie ‘Bedrijven en Milieuzonering’. De gemeente Harden-
berg acht een uitwaartse zonering van 50 meter vanaf de terreingrens tot aan de uiterste 
positionering van gevels van omliggende woningen aanvaardbaar. Dit aangezien een 
AZC qua milieubelasting naar de omgeving vergelijkbaar is met kampeerterreinen en 
vakantiecentra.  
 
Het projectgebied ligt in gemengd gebied, als gevolg van de ligging aan een drukke ver-
keersader. Hiermee mag in het kader van de VNG publicatie een afstandsstap naar be-
neden worden gedaan. Gezien de beperkte omvang en tijdelijke aard van de activiteiten 
van het AZC is dit aanvaardbaar. Indien delen van de terreininrichting in het ruimtelijk 
besluit vastgelegd zijn mag aan deelactiviteiten een eigen milieuzoneringsafstand worden 
toegekend. In het onderhavige geval is de inrichting van het terrein van het AZC vastge-
legd in het afwijkingsbesluit. Aan de diverse deelactiviteiten mag dan ook een passende 
afstand ten aanzien van milieuzonering worden toegekend. 
 
Uitgangspunten klankbordgroep omwonenden 
Met de klankbordgroep van omwonenden is in afwijking van de uitwaartse zoneringsaf-
stand van 50 meter, een afstand van 100 meter van de omliggende bestaande woningen 
tot de bebouwing van het AZC overeengekomen. Het wordt niet bezwaarlijk gevonden 
dat de onbebouwde gronden van het geplande AZC binnen deze zone van 100 meter zijn 
gelegen. 
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Uitwerking planinrichting 
De positionering van het AZC is zodanig gekozen dat deze op een zo groot mogelijke 
afstand van deze woningen blijft. De in het besluitgebied aanwezige burgerwoning, die in 
het eigendom van de gemeente is, wordt in gebruik genomen als deel van het AZC.  
 
Alle gebouwen van het AZC liggen buiten een zone van 100 meter van de bestaande 
omliggende woningen. Een klein deel van de gronden aan de noordwestzijde van het 
gebied ligt binnen de 100 meter contour van de tegenovergelegen woning Jachthuisweg 
nummer 3. Hier is echter uitsluitend het parkeerterrein voorzien en geen bebouwing. De 
afspraken met de klankbordgroep worden ten aanzien van de 100 meter zone dan ook 
gerespecteerd. 
 
Toets invloed AZC op omliggende woningen in kader van milieuzonering 
Voor het AZC als geheel geldt een uitwaartse zoneringsafstand van 50 meter, gemeten 
vanaf de terreingrens tot aan de gevels van omliggende woningen. Aan deze afstand 
wordt voldaan ten opzichte van de gevels van de omliggende woningen. Daarnaast wordt 
een wal opgericht langs delen van het projectgebied, wat tevens voor enige mate van 
akoestische afscherming zorgt. 
 
Voor wat betreft de calamiteitenontsluiting wordt vermeld dat deze uitsluitend wordt ge-
bruikt voor calamiteiten en daardoor geen negatieve milieu-invloed op de omgeving heeft. 
Tevens wordt vermeld dat de sociale werkvoorziening aan de Jachthuisweg 6a niet ge-
luidgevoelig is, evenals overige niet-woonfuncties. 
 
Voor de goede orde wordt vermeld dat het parkeerterrein dat deel uitmaakt van het AZC 
niet voor geluidoverlast ten aanzien van omliggende woningen zal zorgen, aangezien 
deze buiten de zone van 50 meter van de terreingrens van het AZC tot de grens van de 
woonbestemming is gelegen, alsmede aangezien het parkeergeluid op zal gaan in het 
geluid van het voorbijrijdend autoverkeer over de Jachthuisweg. De tegenover het par-
keerterrein gelegen woning zal dan ook geen overlast ondervinden van het tijdelijk par-
keerterrein ten behoeve van het AZC.  
 
Toets invloed omgeving op AZC 
Een asielzoekerscentrum zelf kan hinder in de vorm van aantasting van het verblijfskli-
maat ondervinden van functies in de omgeving. In dat kader wordt vermeld dat in de om-
geving van het besluitgebied een sociale werkvoorziening aanwezig is. Hiervoor geldt 
een aan te houden afstand op basis van geluid (inwaartse zonering) van 30 meter rich-
ting het AZC. Hoewel het AZC geen wooncomplex betreft maar een verblijfscomplex dat 
wettelijk gezien niet geluidgevoelig is, wordt in het kader van een goede ruimtelijke orde-
ning vermeld dat aan de 30 meter afstand van de sociale werkvoorziening tot de gevels 
van de verblijfsunits wordt voldaan. Voor wat betreft de overige aspecten (geur, stof, ge-
vaar) is de aan te houden afstand kleiner dan 30 meter.) De sociale werkvoorziening zelf 
is niet geluidgevoelig ten opzichte van het AZC.  
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Voor het overige ligt nabij het AZC aan de Jachthuisweg 6 een agrarisch bedrijf. De af-
stand van de rand van het agrarisch bouwvlak tot aan de verblijfsunits bedraagt in het 
kader van de inwaartse zonering circa 100 meter. Deze afstand komt overeen met een 
aan te houden afstand voor een bedrijf met milieucategorie 3.2. Dit type bedrijvigheid is 
ter plaatse in de huidige situatie niet aanwezig aangezien een landbouw – en handelson-
derneming aanwezig is met milieucategorie 3.1. De aan te houden afstand is dan ook 50 
meter. Indien het bedrijf in de toekomst wenst om te schakelen naar andere agrarische 
activiteiten die meer stikstof emitteren dan in de huidige situatie, dan is dit niet recht-
streeks toegestaan op grond van het geldende bestemmingsplan Buitengebied Harden-
berg, aangezien hierin is bepaald dat voor de betrokken gronden een wijziging van stik-
stofemitterende bouwwerken uitsluitend is toegestaan, voor zover deze niet leidt tot een 
toename van de ammoniakemissie. In de huidige bedrijfsvoering als landbouw- en han-
delsonderneming is er sprake van een zeer beperkte ammoniakemissie, waardoor om-
schakeling naar bijvoorbeeld (intensieve) veeteelt waarvoor grotere aan te houden mili-
euafstanden gelden (categorie 4.1) niet rechtstreeks mogelijk is op grond van het gel-
dende bestemmingsplan. Daarnaast dient bij een omschakeling naar andere activiteiten 
een nieuwe omgevingsvergunning voor de activiteit milieu te worden verleend. De be-
staande tegenovergelegen het bedrijf gelegen woning zal dan de meest nabijgelegen, 
beperkende woning zijn. Deze ligt op kortere afstand dan het tijdelijk AZC. Ook voor an-
dere in de omgeving gelegen agrarische bedrijven geldt dat reeds tussenliggende bur-
gerwoningen aanwezig zijn die reeds maatgevend zijn voor de toegestane milieubelas-
ting. Overlast voor het naastgelegen tijdelijk AZC is dan ook niet te verwachten. Bedrijven 
in de nabijheid worden door de vestiging van het tijdelijk AZC niet beperkt. 
 
Ter plaatse mag dan ook worden aangenomen dat er sprake is van een voldoende woon- 
,verblijfs- en leefklimaat. De ontwikkeling is dan ook milieuhygiënisch inpasbaar in de 
omgeving. 
 
 
4.8 Geurhinder en veehouderij 
 

Voor het beoordelen van ruimtelijke plannen moet een toets op de “omgekeerde werking” 
van de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) plaatsvinden. 

Voor deze toets moet zowel de geurbelasting van afzonderlijke bedrijven (geurcontour) 
als de achtergrondbelasting (geur afkomstig van meerdere in de omgeving gelegen be-
drijven) worden beschouwd. 

In de directe omgeving van het plangebied liggen geen bedrijven waarvan de geurcon-
tour over het plangebied ligt. 
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In de directe omgeving van het plangebied liggen geen bedrijven die, wat betreft het 
geuraspect, worden beperkt door de realisatie van het AZC op de aangegeven locatie 
aan de Jachthuisweg.  

De meest nabij gelegen inrichting is Jachthuisweg 5. Deze inrichting valt onder de regel-
geving van het Activiteitenbesluit. Dit heeft tot gevolg dat de afstand, gemeten vanaf de 
grens van het bouwblok, tot het geurgevoelig object binnen het AZC-plangebied, mini-
maal 100 meter moet bedragen (AZC wordt aangemerkt als bebouwde kom gebied). 
Hieraan wordt ruim voldaan. 

Wat betreft de beoordeling van de achtergrondbelasting is gebruik gemaakt van de bij de 
“Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Hardenberg” behorende achtergrond-
kaart. Hieruit blijkt dat de achtergrondbelasting ter plaatse van het AZC-plangebied tus-
sen de 3 en 5 odeur ligt. 

Uit het gestelde in de Handreiking Wet geurhinder en veehouderij, bijlage 6 tabel A en de 
tabel ‘GGD-richtlijn geurhinder’ van bijlage 7 blijkt dat het woon- en leefklimaat ter plaatse 
van het AZC-plangebied, als ‘goed’ wordt beoordeeld. 

 
4.9 Akoestiek 
 
De Wet geluidhinder bepaalt dat bij de voorbereiding van de vaststelling van een be-
stemmingsplan akoestisch onderzoek moet plaatsvinden naar de geluidsbelasting van 
woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen of terreinen vanwege de invloed van 
wegverkeerslawaai. Tevens dient daarbij onderzoek te worden gedaan naar de doeltref-
fendheid van verkeersmaatregelen en andere maatregelen om te voorkomen dat eventu-
eel optredende geluidsbelasting vanwege het wegverkeerslawaai de wettelijke waarden 
te boven gaat. Bij de vaststelling van een bestemmingsplan moeten immers de ten 
hoogst toelaatbare waarden voor woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en 
terreinen vanwege het wegverkeerslawaai in acht worden genomen (artikel 76, eerste lid, 
Wet geluidhinder). 
 
Een asielzoekerscentrum voldoet niet aan de definitie van geluidgevoelig object als be-
paald in de Wet geluidhinder. Er zal geen sprake zal zijn van bewoning, maar van verblijf 
gedurende een langere of kortere periode, lopende de asielaanvraag. Een asielzoekers-
centrum (anders dan bijvoorbeeld een ziekenhuis) is dan ook niet aan te merken als een 
(ander) geluidgevoelig object als bedoeld in de Wet en Besluit geluidhinder. De school in 
het projectgebied betreft een school ten behoeve van het AZC. Een school is geluidge-
voelig, echter het betreft een tijdelijk schoolgebouw dat deel uitmaakt van het tijdelijk AZC 
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In het kader van een goede ruimtelijke ordening is voor de realisatie van het AZC met 
bijbehorende kantoren en schoolgebouw een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai 
uitgevoerd door K-Plus adviesgroep4. 
 
Uit het onderzoek is gebleken dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB voor wegver-
keerslawaai op grote delen van het projectgebied zal worden gerespecteerd. Plaatselijk is 
een belasting van 49 dB bepaald. Gezien deze marginale overschrijding en gezien de 
tijdelijkheid van het AZC en bijbehorende voorzieningen kan worden gesteld dat sprake is 
van een goed woon- werk- leer-  en leefklimaat. 
 
 
4.10 Luchtkwaliteit 
 
In de Wet milieubeheer (Wm) zijn in hoofdstuk 5 onder titel 2 eisen ten aanzien van 
luchtkwaliteit opgenomen (ook 'Wet luchtkwaliteit' genoemd). Daarmee samen hangen de 
volgende besluiten en regelingen: 
• Besluit gevoelige bestemmingen 
• Besluit 'Niet in betekenende mate' (NIBM) 
• Regeling 'Niet in betekenende mate' (NIBM) 
 
Deze wet- en regelgeving omvat maatregelen om aan de ene kant de uitstoot van scha-
delijke stoffen te beperken en aan de andere kant te voorkomen dat mensen langdurig 
worden blootgesteld aan verontreiniging. 
 
Besluit gevoelige bestemmingen 
Conform artikel 5.16a van de 'Wet luchtkwaliteit' kunnen bij Algemene Maatregel van 
Bestuur (AMvB) nadere regels worden gesteld om te voorkomen dat bij een (dreigende) 
overschrijding van één of meerdere grenswaarden projecten doorgang vinden die er toe 
leiden dat het aantal blootgestelden met een verhoogde gevoeligheid toeneemt. In dit 
kader is het Besluit gevoelige bestemmingen opgesteld. Het Besluit gevoelige bestem-
mingen beperkt de mogelijkheden om ruimtelijke ontwikkelingen uit te voeren in over-
schrijdingssituaties voor zogenaamde 'gevoelige bestemmingen'. Tot die gevoelige be-
stemmingen worden scholen, kinderopvang en bejaarden-, verpleeg- of verzorgingshui-
zen gerekend. In het Besluit is aangegeven dat moet worden onderzocht of op een loca-
tie sprake is van een daadwerkelijke of een dreigende overschrijding van de grenswaar-
den, indien de locatie is gelegen binnen 300 meter vanaf Rijkswegen of binnen 50 meter 
vanaf provinciale wegen. 
 
Een asielzoekerscentrum wordt niet aangemerkt als een gevoelige bestemming in de zin 
van het Besluit gevoelige bestemmingen. Een school wordt wel aangemerkt als een ge-
voelige bestemming. De onderhavige school betreft echter een school die deel uitmaakt 

                                                      
4  Akoestisch onderzoek optredende gevelbelastingen Asielzoekerscentrum Heemserpoort Hardenberg, 

Rapportnr. M14 404.401.2  9 september 2015 
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van het tijdelijke AZC en betreft geen zelfstandige functie. De school wordt niet binnen 50 
meter van de provinciale weg N353 opgericht, echter op een afstand van meer dan 100 
meter van de provinciale weg. Een onderzoek naar de luchtkwaliteit ter plaatse is dan 
ook niet noodzakelijk. Wat betreft luchtkwaliteit zijn er geen belemmeringen om het plan 
te realiseren. 
 
Niet in betekenende mate (NIBM) 
In de Algemene Maatregel van Bestuur 'Niet in betekenende mate' en de ministeriële 
regeling NIBM zijn de uitvoeringsregels vastgelegd die betrekking hebben op het begrip 
NIBM. Het begrip 'niet in betekenende mate' is gedefinieerd als 3% van de grenswaarde 
voor NO2 en PM10. In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen (in-
richtingen, kantoor- en woningbouwlocaties) opgenomen die binnen de getalsmatige 
grenzen vallen en daardoor niet in betekenende mate bijdragen aan luchtverontreiniging. 
Deze gevallen kunnen zonder toetsing aan de grenswaarden voor het aspect luchtkwali-
teit worden uitgevoerd. Dit moet gemotiveerd worden door het bevoegd gezag (gemeen-
te).  
 
Het voorliggende plan voorziet in het tijdelijk vestigen van een asielzoekerscentrum met 
maximaal 700+50 plaatsen en met enkele facilitaire gebouwen. Op het terrein zijn maxi-
maal 50 werknemers aanwezig. De asielzoekers zullen niet beschikken over een auto of 
motor. In de lijst met categorieën van gevallen van de Regeling Niet in betekenende mate 
(NIBM) zijn woningbouwlocaties van 1.500 woningen opgenomen. Er kan gesteld worden 
dat met de voorgestane ontwikkeling vele malen minder verkeer wordt gegenereerd dan 
bij 1.500 woningen, waardoor het project NIBM is. Het aspect luchtkwaliteit vormt daarom 
geen belemmering voor de voorgestane ontwikkeling.  
 
Bij de realisatie van het AZC ter plaatse zullen geen grenswaarden voor de luchtkwaliteit 
worden overschreden en het plan is niet in strijd met het nationaal Samenwerkingspro-
gramma Luchtkwaliteit (NSL). 

 
4.11 Externe veiligheid 
 
Het beleid voor externe veiligheid is gericht op het beperken en beheersen van risico’s 
voor de omgeving vanwege handelingen met gevaarlijke stoffen. De handelingen kunnen 
zowel betrekking hebben op het gebruik, de opslag en de productie, als op het transport 
van gevaarlijke stoffen. Uit het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en het Besluit 
transportroute externe veiligheid vloeit de verplichting voort om in ruimtelijke plannen in te 
gaan op de risico’s in het plangebied ten gevolge van handelingen met gevaarlijke stof-
fen. De risico’s dienen te worden beoordeeld op 2 maatstaven, te weten het plaatsge-
bonden risico en het groepsrisico. 
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Door adviesbureau Windmill is een risicoanalyse uitgevoerd voor wat betreft externe vei-
ligheidsaspecten5.  De resultaten zijn hier onder weergegeven. 
 
Wegtransport 
Geconcludeerd wordt dat de risico’s als gevolg van het vervoer van gevaarlijke stoffen 
over de weg niet kwantitatief inzichtelijk gemaakt hoeven te worden. De hoogte van het 
groepsrisico levert in beginsel dan ook geen belemmeringen op voor de voorgenomen 
planontwikkeling. Echter aangezien het plangebied wel is gelegen binnen het invloeds-
gebied van de N343 en de N34, dienen de risico’s als gevolg van het transport over de 
weg meegewogen te worden in de beperkte verantwoordingsplicht groepsrisico. Hierbij 
dient aandacht te worden besteed aan de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding 
en beperking van de omvang van een ramp en de mogelijkheden tot zelfredzaamheid 
 
Spoor- en watertransport 
Het plangebied ligt niet binnen het invloedgebied van een spoortransportroutes of een 
vaarroute. Geconcludeerd wordt dat als gevolg van het vervoer van gevaarlijke stoffen 
over het spoor en het water geen risico’s te verwachten zijn. 
 
Buisleidingen 
Gebleken is dat het plangebied niet ligt binnen een inventarisatieafstand van buisleidin-
gen. Berekening van de invloed van het plan op de hoogte van het groepsrisico is derhal-
ve niet noodzakelijk. Geconcludeerd wordt dat het aspect externe veiligheid als gevolg 
van buisleidingen geen belemmering vormt voor de planrealisatie. 
 
Inrichtingen 
Er zijn geen inrichtingen in de directe omgeving van het plan gelegen waarvan het in-
vloedsgebied het plangebied overlapt. Geconcludeerd wordt dat het aspect externe vei-
ligheid als gevolg van inrichtingen geen belemmering vormt voor de planrealisatie. 
 
Conclusie: 
Externe veiligheidsaspecten vormen geen belemmering voor de planvorming. In de sepa-
rate bijlagen6 is de beperkte verantwoordingsplicht als gevolg van risicovol wegtransport 
opgenomen. 
 
 

                                                      
5  Windmill, Inventarisatie van de risico’s van het transport, het gebruik of de opslag van gevaarlijke stoffen ten 
behoeve van de bestemmingsplanwijziging voor de realisatie van een tijdelijk asielzoekerscentrum aan de 
Jachthuisweg te Harderberg, Rapportnummer P2015.245.01-1, 23 juli 2015 
6 Windmill, Notitie 2015.245.02-01, Beperkte verantwoording tijdelijk asielzoekerscentrum Jachthuisweg te 

Hardenberg, 6 oktober 2015 
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4.12 Verkeer en parkeren 
 
Voor het bepalen van de parkeerbehoefte en verkeersgeneratie van asielzoekenden be-
staan geen vastgestelde CROW richtlijnen. Wel kan op basis van het bewonersaantal en 
het aantal medewerkers de verkeersgeneratie ingeschat worden.  Er wordt vanuit gegaan 
dat van alle medewerkers, 70% met eigen auto komt. De rest van de werknemers komt 
met de (brom)fiets, openbaar vervoer, rijden met een collega mee of worden afgezet. In 
het worstcase scenario zijn alle 50 medewerkers op het drukste moment aanwezig en 
bezetten dus 35 parkeerplaatsen (70% van 50 medewerkers). Dat zijn 70 autoritten.   
 
Bewoners hebben niet de beschikking over eigen personenauto’s, maar krijgen wel be-
zoek die met de auto kan komen. Aangenomen wordt dat maximaal 2% van de 700+50 
bewoners op hetzelfde moment bezoek hebben. Zij bezetten 15 parkeerplaatsen. De 
verwachte Turn-over van een parkeerplaats bedraagt 2,5. Het bezoek genereert dus 75 
autoritten /etmaal (=2,5(Turn-over) * 2(ritten) * 15 parkeerplaatsen).  
 
In totaal zal het nieuwe AZC 145 autoritten per etmaal genereren en er zullen 50 par-
keerplaatsen benodigd zijn. Deze toename aan verkeersbewegingen is zodanig beperkt 
dat er geen merkbaar effect zal zijn ten aanzien van de huidige verkeersbelasting en 
geluidbelasting over de Jachthuisweg. Over deze weg rijden circa 10.111 auto’s per et-
maal. De toename is dan ook marginaal. 
 
Het parkeren zal plaatsvinden op eigen terrein. Voor het parkeren zijn 56 parkeerplaatsen 
beschikbaar. Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan de parkeerbehoefte. Op het terrein 
worden tevens fietsenstallingen aangelegd. 
 
De voorliggende Provincialeweg kan de beperkte toename van het aantal verkeersbewe-
gingen goed verwerken. De ontsluiting van het terrein zal plaatsvinden door middel van 
een nieuw aan te leggen ontsluitingsweg tussen het terrein van het AZC en de N343. Het 
terrein wordt niet rechtstreeks ontsloten op de N343. Het terrein ligt aan de N343 die een 
rechtstreekse verbinding heeft met N34. Er is een bushalte aanwezig. Het AZC is vanuit 
de stad Hardenberg goed te voet en op de fiets bereikbaar.   
Op het terrein is voldoende ruimte aanwezig voor laden en lossen van goederen. 
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4.13 Kabels, leidingen en overige belemmeringen 
 
Op een afstand van circa 450 meter van het besluitgebied ligt een 110 Kv hoogspan-
ningsverbinding. De aan te houden afstand van ontwikkelingen tot deze verbinding be-
draagt circa 50 meter van weerszijden van deze leiding. Aan deze afstand wordt ruim-
schoots voldaan.  
 
Ten behoeve van de planontwikkeling zal een Klic-melding worden gedaan om graaf-
schade aan eventuele overige leidingen te voorkomen. 
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5. UITVOERBAARHEID 

5.1 Economische uitvoerbaarheid 
 
Kostenverhaal 
De voorliggende ruimtelijke onderbouwing voorziet in de heringebruikname van een tijde-
lijk gebouw als tijdelijk asielzoekerscentrum voor de periode van 5 jaar, eventueel te ver-
lengen met nog eens maximaal 5 jaar. 
 
Uit artikel 6.12 lid 2 Wro kan worden afgeleid dat bij verlening van een omgevingsver-
gunning voor het tijdelijk afwijken, geen exploitatieplan behoeft te worden vastgesteld. 
Overigens wordt de ondergrond verhuurd zodat kostenverhaal privaatrechtelijk geregeld 
is.  
 
Financiële haalbaarheid 
Gebleken is dat de ontwikkelaar over voldoende middelen beschikt om de realisatie van 
de uitbreiding van het asielzoekerscentrum te realiseren. Verder zijn er geen onvoorziene 
hoge kosten zijn te verwachten. Ook is er geen sprake van onzekere financiële bijdragen 
van anderen. Er is een bestuursovereenkomst en een planschadeverhaalsovereenkomst 
gesloten tussen de gemeente Hardenberg en het COA. De financieel-economische haal-
baarheid is hiermee in voldoende mate aangetoond. 
 
 
5.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 
 
In het kader van deze afwijkingsprocedure onder de reguliere Wabo procedure behoeft 
formeel geen vooroverleg te worden gevoerd. Wel wordt het Waterschap betrokken bij de 
Watertoets in verband met de tijdelijke toename van de verharding en vanwege het dem-
pen van een sloot en wordt de provincie gehoord over de voorgenomen ontwikkeling. 
Een klankbordgroep is betrokken bij de planuitwerking. 
 
5.3 Procedure 
 
Deze tijdelijke omgevingsvergunning wordt verleend met toepassing van de reguliere 
Wabo-procedure. In het kader van de reguliere Wabo-procedure dient binnen 8 weken na 
de ontvankelijke digitale aanvraag over de vergunningaanvraag te worden besloten. Dit 
besluit kan met maximaal 6 weken verdaagd worden.   
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Bezwaar, beroep en hoger beroep 
Na het verlenen van de vergunning kan bezwaar worden ingesteld bij de vergunningver-
lener. Daarna kan beroep worden ingesteld bij de bestuursrechter. Tot slot kan hoger 
beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
 
 





 

BRO heeft vestigingen in Boxtel | Amsterdam | Tegelen | Oldenzaal  
www.BRO.nl 

 


