
Brief Klankbordgroep aan College van B&W dd 11 febr 2016 

 

Geachte heer De Vent,  

Ik wend mij tot u in mijn hoedanigheid van voorzitter van de Klankbordgroep AZC Heemserpoort (KBG) 

en tot u als verantwoordelijk wethouder. 

Ik doe dat omdat de KBG zich zorgen maakt over de huidige gang van zaken, zowel met betrekking tot 

het azc zelf, als met betrekking tot “randverschijnselen”. Bij dat laatste kunt u bijvoorbeeld denken de 

communicatie over de Wereldmoestuin die kennelijk voorzien is buiten het voor het azc aangewezen 

terrein. 

Ik moet helaas vaststellen dat onrust in de buurt ontstaat. 

 

Voor de zomervakantie 2015 moest de KBG alle zeilen bijzetten omdat het de bedoeling was het 

centrum met spoed, nog in het najaar, te realiseren. Op aandringen van de KBG is meer tijd genomen 

voor het advies dan oorspronkelijk genoeg gedacht was en is op 23 juni 2015 ons advies aan u/de Raad 

overhandigd.  

Een van de elementen die wij in het voortraject met onder meer u hebben besproken en ook in het 

advies is benoemd, betrof het respect voor de burgers en het luisteren naar de burgers. 

Een element dat nadien herhaaldelijk in de pers in de schijnwerpers heeft gestaan.  

 

Nadat ons advies was gegeven heeft het College op 18 augustus 2015  de bestuursovereenkomst met het 

COA gesloten. 

Het duurde vervolgens tot 22 oktober 2015 voordat het COA een, onvolledige, vergunningaanvraag 

indiende.  

 

We moeten vaststellen dat, ondanks de beweerde hoge nood en spoed bij de realisatie van het azc, de 

vergunningaanvraag nog steeds niet gecompleteerd is. 

Desondanks blijkt uit de gemeentelijke publicaties dat het College voornemens is een vergunning te 

verstrekken waarbij eventuele bezwaar- of beroepstermijnen niet behoeven te worden afgewacht. 

 

Aan de burger die de gang van zaken volgt is niet (meer) uit te leggen dat de gemeente de waarborgen 

die aan de burger in de wet zijn toegekend opzij schuift, waar de aanvrager op geen enkele wijze van zijn 

zijde blijk geeft dat sprake is van urgentie en daarom spoed betracht. Voor de beschouwer lijkt het er op 

dat slechts het College haast heeft. Dat het College een maatschappelijke taak ziet bij de opvang van 

asielzoekers is bekend, doch die maatschappelijke taak heeft het College ook waar het gaat om haar 

inwoners. 

 



Namens de KBG verzoek ik u mij, ten behoeve van de KBG en overige omwonenden toe te lichten op 

welke gronden u meent dat de rechten van de burger moeten worden opgeofferd ten behoeve van een 

aanvrager die zelf talmt met het vlot aanleveren van de ontbrekende gegevens. 

Ik merk op voorhand op dat het argument dat met spoed opvangplaatsen noodzakelijk zijn, geen 

steekhoudend argument meer is nu het COA reeds een half jaar of meer de tijd heeft gehad om haar 

plannen en wensen voor te bereiden en dat kennelijk niet heeft gedaan. 

Verder verzoek ik u het voornemen zoals hierboven beschreven te laten varen en te bepalen dat de 

gebruikelijke termijnen wel in acht zullen (moeten) worden genomen. 

 

Zoals hierboven is aangeduid ontstaat onrust over wat ik, zonder dat ook maar denigrerend te bedoelen, 

randverschijnselen genoemd heb. 

 

Ons bereiken berichten dat, omdat de gemeente het onderwijs op het azc moet faciliteren, de gemeente 

het schoolgebouw moet bekostigen. Dat zou, zo gaat het gerucht, betekenen dat het azc 10 jaar moeten 

blijven bestaan in verband met de afschrijving op de investering. Als dat gerucht juist is, zou dat niet in 

overeenstemming zijn met de opzet van de plannen: een azc voor 5 jaar met een mogelijke verlenging 

van 5 jaar. 

Ik hoop dat u dit gerucht kunt ontzenuwen.  

 

Ook als initiatieven niet door het College genomen zijn, lijkt het er op dat het College, zonder zich de 

impact op de buurt te realiseren, zich schaart achter die initiatieven. Buurtbewoners moeten uit de pers 

afleiden dat er gemeenteraadsleden zijn die, kennelijk met steun van de gemeente, activiteiten in de 

“achtertuin” van buurtbewoners gaan organiseren.  

Voor de acceptatie van het azc, waarvoor de KBG tal van aanbevelingen heeft gedaan, is het van groot 

belang dat eerder en transparant met de omwonenden wordt gecommuniceerd en dat ook met hun 

gevoelens rekening wordt gehouden. Met de huidige gang van zaken lijkt het er op dat tegenstellingen 

slechts worden gecreëerd. Dat is in mijn perceptie geen goede zaak.  

 

Uw reactie zie ik graag spoedig tegemoet, indien mogelijk voor 19 februari 2016.  

Indien u in overleg met een delegatie van de KBG wilt reageren, zijn wij daartoe uiteraard bereid. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens de Klankbordgroep, 

 

Eric Poelenije 


