
 

 
AZC Hardenberg overbodig of kleiner? 

“Komst nieuwe azc's in Overijssel mogelijk afgeblazen” 

Zo luidde de tekst van een persbericht. 

Nu de komst van nieuwe asielzoekerscentra in Overijssel onzeker is geworden en daarnaast het Centraal Orgaan 
Opvang Asielzoekers (COA) vorige week meldde dat er een overschot aan opvangplekken is ontstaan, is er alle 
reden om e.e.a. te heroverwegen. 
 
Alle geplande locaties in de provincie worden opnieuw tegen het licht gehouden.  
In veel gemeenten in Nederland wordt een pas op de plaats gemaakt.  
De beoogde gemeenten die een locatie moesten aanwijzen voor het vestigen van een AZC maken nu een 
terugtrekkende beweging.  
 
Alle azc's in Overijssel op de helling. 
Ook andere geplande azc's in Overijssel, Enschede met 580 plaatsen, Hardenberg met 750 plaatsen staan op de 
helling. De gemeente Raalte, die had afgesproken een azc met 700 opvangplekken op industrieterrein de Zegge 
II te realiseren, meldde vorige week zelf al het plan in de koelkast te zetten gezien de geluiden over een mogelijk 
overschot aan opvangcentra.   
Het is de bedoeling dat in september per provincie een nieuw plan voor benodigde opvangcentra wordt gemaakt.  
Nu blijkt dat de criteria voor herbeoordeling niet duidelijk is. 
In september zal de regionale regietafel waar de provincie, het COA, gemeenten en de Veiligheidsregio's aan 
deelnemen, uitsluitsel geven of de geplande opvangplaatsen in Overijssel nog nodig zijn", aldus een 
woordvoerster van COA. 

 
In Hardenberg is op basis van de informatie van het COA in 2015 het besluit genomen om 750 
asielzoekers in Hardenberg te vestigen.  
De VVD en Leefbaar Hardenberg hebben tegen het voorstel gestemd, vanwege het feit dat dit aantal 
beduidend hoger was dan het aantal van 500 dat door de klankbordgroep (omwonenden en andere 
belanghebbenden) was vastgesteld.  
Nu echter blijkt dat het COA de eisen tot het minimale aantal opvangplaatsen naar beneden heeft 
bijgesteld en de instroom is afgenomen, zou een heroverweging van het aantal opvangplaatsen kunnen 
worden overwogen.  
 
De fractie van de VVD heeft hierover de volgende vragen; 

1. Nu de instroom van asielzoekers dramatisch is gedaald, is de noodzaak van het beschikbaar 
krijgen van azc's met een groot aantal opvangplaatsen niet meer aanwezig. 
 Is het college met ons van mening dat een heroverweging van het aantal asielzoekers op dit 
moment niet meer dan vanzelfsprekend is? 

2. Welk advies (of welk standpunt) gaat het college aan de eerder genoemde regietafel geven 
(innemen)? 

3. Zou het door de klankbordgroep beoogde aantal van 500 asielzoekers leidend kunnen zijn in de 
eventuele heroverweging van het aantal op te vangen asielzoekers in Hardenberg?  
Zo nee waarom niet? 

4. Is het college bereid, indien tot een lager aantal opvangplaatsen te komen, de 
bestuursovereenkomst met het COA moet worden aangepast, daartoe initiatieven te nemen? 

 
Aldus ingediend op 29 juli 2016 
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