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Geachte heer/mevrouw, 
 
Deze week hebben wij de omgevingsvergunning verleend om het asielzoekerscentrum voor een periode 
van vijf jaar te realiseren. Wij nodigen u uit voor een inloopbijeenkomst waar wij u een toelichting geven 
op de omgevingsvergunning en de werkzaamheden die nodig zijn om het asielzoekerscentrum te 
realiseren.  
 

Woensdag 30 maart 2016 
18.30 - 20.30 uur 

Boomstamrestaurant Het Heemse, Blanckvoortallee 2, Hardenberg 
 
Omgevingsvergunning verleend 
De gemeenteraad van Hardenberg heeft in september 2015 ingestemd met de komst van een tijdelijk 
opvangcentrum voor asielzoekers in plangebied Heemserpoort aan de Jachthuisweg in  Hardenberg. 
Eind 2015 heeft het COA een tijdelijke omgevingsvergunning aangevraagd om dit asielzoekerscentrum 
voor een periode van vijf jaar te realiseren. De omgevingsvergunningaanvraag is in de afgelopen 
maanden door de gemeente beoordeeld en getoetst aan de geldende wet- en regelgeving. Deze week 
hebben wij besloten om de tijdelijke omgevingsvergunning voor een periode van vijf jaar te verlenen. 
Mocht het COA deze termijn met nog eens vijf jaar willen verlengen, dan moet de gemeenteraad 
hiervoor toestemming geven en moet een nieuwe omgevingsvergunning aangevraagd worden.  
 
Inhoud omgevingsvergunning 
De omgevingsvergunning richt zich onder andere op het gebruiken van het plangebied Heemserpoort 
voor een periode van vijf jaar voor een asielzoekerscentrum en het bouwen van 5 woongebouwen, 2 
dienstgebouwen en een schoolgebouw. Ook het inrichten van het terrein met groen, hekwerken, 
lichtmasten en parkeer-/speelterreinen is onderdeel van de vergunning. De omgevingsvergunning 



 
 

voorziet in een asielzoekerscentrum met plek voor 700 vluchtelingen. Daarnaast komen er 50 
bufferopvangplaatsen, die na instemming van het college van B&W gebruikt mogen worden.  
 
Inwerkingtreding vergunning en start werkzaamheden 
De omgevingsvergunning kan vanaf heden gedurende zes weken worden ingezien. De 
omgevingsvergunning treedt in werking nadat de bezwaartermijn van zes weken is verstreken en er 
tijdens de bezwaartermijn geen verzoek om voorlopige voorziening bij de rechtbank is ingediend. De 
werkzaamheden waarvoor de omgevingsvergunning toestemming verleent, mogen pas starten nadat de 
omgevingsvergunning in werking is getreden. Dit is op z’n vroegst in de tweede helft van april. Na 
inwerkingtreding van de omgevingsvergunning, kan aannemer Van Gelder in opdracht van het COA 
starten met het bouwrijp maken van het terrein. Daarna kunnen de units worden geplaatst en kan het 
terrein verder worden ingericht. De werkzaamheden om het asielzoekerscentrum te realiseren, duren 
circa drie maanden.  
 
Inloopbijeenkomst  
Wij organiseren op woensdag 30 maart 2016 een inloopbijeenkomst waar wij u samen met het COA en 
de aannemer een toelichting geven op de omgevingsvergunning en de werkzaamheden die nodig zijn 
om het asielzoekerscentrum te realiseren. Er is informatie over de inrichting van het terrein en de 
planning van de werkzaamheden. U bent welkom om vrij binnen te lopen tussen 18.30 en 20.30 uur in 
Boomstamrestaurant Het Heemse en de informatie te bekijken. Vertegenwoordigers van het COA, de 
aannemer en de gemeente Hardenberg zijn aanwezig om uitleg te geven en vragen te beantwoorden.  
 
Informatiebijeenkomst in het voorjaar 
De inloopavond op woensdag 30 maart gaat uitsluitend over omgevingsvergunning en de 
werkzaamheden in het gebied. Het COA start enkele maanden voor de ingebruikname van het 
asielzoekerscentrum met het voorbereiden van de organisatie van het centrum en het werven van 
personeel en vrijwilligers. Hierover is deze avond dus nog geen nadere informatie beschikbaar.  
In dat kader organiseert het COA komend voorjaar een informatiebijeenkomst over de invulling en 
organisatie van het asielzoekerscentrum, de mogelijkheden om in het asielzoekerscentrum te werken of 
om vrijwilligerswerk te doen en de samenwerking met maatschappelijke organisaties. Wij sturen u 
hiervoor te zijner tijd een uitnodiging. 
 
Meer weten? 
Wilt u meer weten over asielzoekerscentrum Heemserpoort? U vindt allerlei informatie op onze website: 
www.hardenberg.nl/heemserpoort.  
 
Wij hopen u te mogen begroeten op woensdag 30 maart. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg, 
 
 
 
Secretaris, Burgemeester, 

 
 
 
 

J.M.G. Waaijer  P.H. Snijders 
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