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Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
In januari hebben we u in een brief geïnformeerd over de voortgang van de komst van het tijdelijk 
opvangcentrum voor asielzoekers in plangebied Heemserpoort. In deze brief willen we u opnieuw 
informeren over de stand van zaken, willen we onze afweging om af te zien van directe inwerkingtreding 
met u delen en u tevens informeren over de gewijzigde planning. 
 
Omgevingsvergunning aangevraagd 
Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft in oktober 2015 bij de gemeente een tijdelijke 
omgevingsvergunning aangevraagd om het gebied Heemserpoort gedurende vijf jaar te gebruiken voor 
een tijdelijk asielzoekerscentrum voor 700 bewoners en 50 bufferplekken. Deze aanvraag is op 20 
oktober 2015 gepubliceerd en door ons in behandeling genomen. Tijdens het behandelen van de 
aanvraag is geconstateerd dat de aanvraag niet compleet was. Hierop hebben wij het COA op meerdere 
momenten verzocht de omgevingsvergunningaanvraag volledig te maken en aan te vullen. Op basis van 
toezeggingen van het COA over het aanvullen van de aanvraag, hebben wij in onze brief van 26 januari 
2016 de verwachting uitgesproken begin februari de omgevingsvergunning te kunnen verlenen.  
 
Vertraging verlenen omgevingsvergunning 
In de afgelopen weken is gebleken dat het COA meer tijd heeft nodig gehad dan was voorzien om de 
aanvraag op een zorgvuldige manier af te ronden. Dit kwam vooral vanwege benodigde aanvullende 
technische gegevens. Hierdoor hebben wij de omgevingsvergunning nog niet kunnen verlenen. 
Inmiddels hebben wij alle aanvullende stukken van het COA ontvangen. Wij zullen de stukken zorgvuldig 
beoordelen. Als de aanvraag positief wordt beoordeeld, kunnen wij op 8 maart besluiten de 
omgevingsvergunning voor realisatie van het asielzoekerscentrum Heemserpoort te verlenen.  
 
 
 



 
 

 

Geen directe inwerkingtreding 
Het COA heeft het verzoek ingediend om de omgevingsvergunning direct na bekendmaking in werking 
te laten treden. In dat geval mogen de werkzaamheden om het opvangcentrum te realiseren direct 
starten. De reden van het verzoek het COA is de actuele opvangproblematiek en het belang van een 
spoedige realisatie van het asielzoekerscentrum. Op grond van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo) is het mogelijk dat wij hiertoe besluiten.  
Wij hebben de afweging gemaakt om geen directe inwerkingtreding toe te passen. Wij realiseren ons 
goed dat er, met het voorjaar op komst, nog steeds sprake is van een urgente vraag naar opvangplekken. 
Daarom hebben wij in de afgelopen periode geprobeerd snelheid en zorgvuldigheid in het proces te 
houden.  
Wij zijn echter ook van mening dat de termijn die het COA nodig heeft gehad om de 
omgevingsvergunningaanvraag volledig te maken en aan te vullen niet in overeenstemming is met de 
door het COA gewenste spoedige realisatie van het asielzoekerscentrum.  
Bovendien hechten wij waarde aan een zorgvuldige communicatie met de omgeving, met wie wij in de 
aanloop naar het raadsbesluit van september, een intensief traject hebben doorlopen. We vinden dat 
hier voldoende tijd voor moet zijn. Voordat de werkzaamheden starten, willen wij omwonenden de 
gelegenheid bieden kennis te nemen van de werkzaamheden en planning. Tevens vinden wij het 
wenselijk dat de werkzaamheden pas starten nadat de bezwaartermijn van zes weken is afgelopen en de 
vergunning in werking is getreden, zodat belanghebbenden een zekere bescherming genieten.  
 
Vervolg en planning 
Nadat wij de omgevingsvergunning hebben verleend, zullen we dit op reguliere wijze bekendmaken. Wij 
zullen de omgeving vervolgens uitnodigen voor een inloopbijeenkomst over de werkzaamheden in het 
gebied. De werkzaamheden kunnen dan in de tweede helft van april starten. Volgens deze planning 
kunnen de eerste asielzoekers medio september hun intrek nemen in het asielzoekerscentrum 
Heemserpoort. Hieronder zetten wij de planning zoals we die op dit moment reëel achten op een rij.  
 

Week 10 (7 – 11  maart) Vergunningverlening 

Week 13 (28 maart – 1 april) Inloopbijeenkomst 

Week 16 (18 -  22 april) Start werkzaamheden 

Week 37 (12 – 16 september) Ontvangst asielzoekers 

 
Voorbereidingen  
Los van de omgevingsvergunningaanvraag, is de afgelopen maanden hard gewerkt om de komst van het 
asielzoekerscentrum verder voor te bereiden. Zo zijn afspraken gemaakt met betrekking tot onderwijs, 
werkgelegenheid en zijn gesprekken gevoerd met diverse maatschappelijke organisaties.  
Ook is inmiddels een locatieleider aangesteld, die binnenkort met haar werkzaamheden zal starten. Wij 
hebben met het COA afgesproken dat enkele maanden voor de opening van het asielzoekerscentrum 
een informatiebijeenkomst voor de omgeving/omwonenden, bedrijven, maatschappelijke organisaties 
en andere belangstellenden wordt georganiseerd over de organisatie en invulling van het centrum. Wij 
zullen uw raad daarover tijdig informeren.  
 
Communicatie 
Deze informatie zullen wij verwerken in een nieuwsbrief en persbericht die deze week breed worden 
verspreid. Met een delegatie van de klankbordgroep heeft inmiddels een gesprek plaatsgevonden, 
omdat de omwonenden per brief om duidelijkheid hebben gevraagd met betrekking tot de actuele stand 
van zaken.  
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg, 
 
 
 
René de Vent 
Wethouder 
 
 
 
 
 
 
 
 


