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1. Voorwoord  

 
Voor u ligt de Adviesnota “Veilige opvang met behoud leefbaarheid” van de 

Klankbordgroep AZC Heemserpoort. Deze Adviesnota is opgesteld voor de gemeente 

Hardenberg en het COA ten einde de benoemde aanbevelingen op te nemen dan wel 

te verwerken in de Bestuursovereenkomst tussen de gemeente Hardenberg en het 

COA.  

 

De gemeente heeft de leden van de Klankbordgroep uitgenodigd deel te nemen om 

tot een gedragen advies ten aanzien van een te vestigen AZC binnen plangebied 

Heemserpoort te komen. Belanghebbenden hebben zich gemeld, waarvan een aantal 

zich eerder in het proces niet gehoord hebben gevoeld. De eerdere besluitvorming is 

door  diverse leden van de Klankbordgroep als eenrichtingsverkeer ervaren, met 

weinig aandacht voor de belangen van de inwoners. Dat is nadelig voor een goed 

draagvlak waar alle betrokkenen recht op hebben. Met deze nota en de daarin 

opgenomen adviezen wordt een nieuwe balans gezocht. 

 

De Klankbordgroep heeft hard en constructief gewerkt aan deze Adviesnota die tot 

stand is gekomen door middel van discussies in wekelijkse bijeenkomsten, 

verwerking van informatie verstrekt door de gemeente Hardenberg en het COA, 

desktopresearch en informatie van betrokken instanties zoals politie, zorg en 

onderwijs.  

 

De nota heeft een duidelijke focus op voorwaarden voor een goede start. U treft er 

geen beschouwingen over nut en noodzaak van AZC’s, over de wenselijke inrichting 

van de maatschappij of beslissingen van overheden. De adviezen zijn puur gericht op 

maatregelen die wenselijk zo niet noodzakelijk worden geacht in deze fase van 

voorbereiding, als binnen zeer korte tijd een grote groep nieuwe inwoners gehuisvest 

wordt.  

 

De Klankbordgroep AZC Heemserpoort verzoekt de gemeente Hardenberg en het 

COA serieus kennis te nemen van de Adviesnota en de benoemde adviezen over te 

nemen in de Bestuursovereenkomst tussen de gemeente en het COA. Ook verzoekt 

de Klankbordgroep de adviezen te delen met - en te laten aanvullen door - andere 

groeperingen en personen uit de Hardenbergse samenleving, om het draagvlak te 

vergroten, zo noodzakelijk voor volgende fasen. 

 

De Klankbordgroep AZC Heemserpoort bedankt de gemeente Hardenberg en het 

COA voor de facilitering van de bijeenkomsten van de Klankbordgroep AZC 

Heemserpoort.  

 

Namens de Klankbordgroep AZC Heemserpoort, 

 

 

De voorzitter, 

Mevr. drs. G.M. Mittendorff  

 

Secretaris, 

Mevr. A.A. Bordewijk 
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3. Samenvatting 
De Klankbordgroep AZC Heemserpoort geeft in deze nota 35 goed onderbouwde 

adviezen om op te nemen / te verwerken in de Bestuursovereenkomst tussen 

gemeente Hardenberg en het COA. De adviezen zijn gericht op een veilige opvang en 

een goede leefbaarheid voor zowel asielzoekers als bewoners van Heemserveen en 

Hardenberg. Daarbij is goed gekeken naar communicatie, verkeersveiligheid, milieu, 

landschappelijke inpassing, onderwijs en zorg. De adviezen stijgen ruimschoots 

boven het “NIMBY”1 niveau uit, zijn oplossingsgericht en zijn getoetst op draagvlak 

en op haalbaarheid. Dit is duidelijk verwoord in de onderbouwingen in de 

hoofdstukken 6, 7, 8 en 9. Kort samengevat zijn de adviezen: 

 

 

 

                                                 
1 “not in my back yard”: argumenten die uitsluitend uitgaan van het eigenbelang van direct omwonenden 

3. Veiligheid en milieu. 
a. Stel een onafhankelijke risicoanalyse op t.a.v. 

een elftal aandachtspunten, waaronder 
verkeersveiligheid (Jachthuisweg), 
milieuaspecten en communicatie 
(discriminatie). 

b. Neem o.b.v. de risicoanalyse procedures op 
bij onrust, overlast, schade, omgang en 
discriminatie. 

c. Neem een veiligheidsplan op in de 
Bestuursovereenkomst. 

d. Neem maatregelen op die passen bij het 
gebruikelijke dag / nachtritme. 

e. Neem maatregelen op die zorgdragen voor 
adequaat (politie-) optreden en registratie bij 
incidenten. 

f. Stel 24-uurs beveiliging in met minimaal 3 
gekwalificeerde beveiligers waarbij ook 
aandacht is voor de naaste omgeving. 

g. Neem een set van ruimtelijke 
inrichtingsvoorzieningen op, waaronder een 
veilig voetpad langs de Jachthuisweg, een 
veilige bushalte nabij de rotonde, vermijding 
gebruik van alternatieve ontsluitingsroutes en 
evenwichtige verlichting. Laat de bebouwing 
uit max. 2 bouwlagen bestaan. 

h. Neem bepalingen t.a.v. een leefbaarheids- en 
veiligheidsonderzoek op. 
 

 

2. Plaats, tijd en aard. 
a. Max. 4 hectare binnen de door de 

gemeente aangewezen 6,8 ha; 
realistische afstanden aan tot 
omwonenden (zie schets). 

b. Leg in overeenstemming met de 

landschappelijke inpassing een groene, 
geluids-perkende aarden wal aan. 

c. Het AZC moet een regulier AZC worden, 
dus niet een zgn. “COL” of “POL” of 
opvang voor uitgeprocedeerde 
asielzoekers. 

d. Wijzig het karakter van het AZC niet 
gedurende de Bestuursovereenkomst. 

e.    Breng geen onderling conflicterende   
       groepen bijeen. 

 

1. Aantal op te vangen asielzoekers 
           a.  Realiseer maximaal 500 opvangplaatsen. 
           b.  Zorg voor een gecontroleerde instroom,  
                te starten met 300 asielzoekers,  
                maandelijks opschalend met max 50 tot  
                het aantal van 500. 

           c.  Verleng Bestuursovereenkomst met max  
               1x een tweede termijn van 5 jaar  
               gebaseerd op evaluaties. 
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4. Onderwijs. 
    a. Laat leerplichtige kinderen het 1e jaar scholing op het AZC zelf volgen en daarna, indien zij daar klaar voor  

zijn, doorstromen naar het reguliere onderwijs in Hardenberg. 
    b. Trek voor het onderwijs goed gekwalificeerde leraren aan (niveau NT2). 
    c. Leg vast dat de max. onderwijscapaciteit per categorie leerlingen de desbetreffende scholingscapaciteit van 

de gemeente Hardenberg niet te boven gaat. 
d. Pas de scholingsvoorzieningen in Hardenberg zodanig aan dat in de toegenomen specifieke behoefte kan 

worden voorzien. 

6. Bedrijvigheid / 
werkgelegenheid. 

a. Onderzoek, samen met 
belanghebbende 
ondernemers, mogelijkheden 
en voorwaarden om een 
resterend deel van het 
Heemserpoortgebied 
aantrekkelijk te maken voor 
zich uitbreidende 
ondernemingen. 

b. Neem een 
inspanningsverplichting op 
om zoveel mogelijk lokale 
toeleveranciers te betrekken 
bij de inrichting en de 
exploitatie van het AZC. 

5. Zorg en sociale begeleiding. 
      a. Het COA voorziet in eigen artsen, tandartsen en andere zorgverleners. 
      b. Maak goede afspraken met tweedelijns zorgverleners, waarop bijv. bij een crisis een appel moet worden 

gedaan. 
      c. Zorg dat het COA in overleg treedt met de zorgverzekeraar voor het maken van afspraken over 

vergoedingsplafonds, waar noodzakelijk. 
      d. Breng de toename van  de extra behoefte aan diagnostiek en specialistische zorg in kaart en neem 

adequate, met de zorgsector afgestemde maatregelen op, bijv. afstemming / afspraken met Emmen, 
Zwolle of Almelo t.a.v. tweedelijns zorg (ook: GGZ) en tolkenondersteuning buiten kantoortijden. 

      e. Neem op dat in het sociale domein samengewerkt wordt met plaatselijke Noaberschappen, 
Vluchtelingwerk Hardenberg, Diaconaal Platform Hardenberg en met De Stuw. 

       

7. Direct omwonenden. 
a. Compenseer voortvarend een aantal specifiek benoemde 

direct omwonenden voor de door hen te maken 
(gemaakte) onkosten. 

b. Zorg dat onderhandelingen over schadeloosstelling 
uitsluitend via de gemeente lopen. 

c. Neem genoegen met redelijke aannemelijkheid van de 
door aanvrager ingediende motivatie bij bepaling van de 
hoogte van de vergoeding. 

d. Compenseer in voorkomende gevallen betrokkenen voor 
het niet kunnen verkopen dan wel verkoop tegen een 
onacceptabele prijs van hun woning. 

e. Neem een regeling op voor compensatie van eventuele 
schade die op enigerlei wijze te maken heeft met het AZC. 

8. Communicatie. 

a. Werk in de toekomst samen met een begeleidingsgroep en ken hen de status van adviesorgaan 
toe. 

b. Verstrek steeds tijdige en volledige informatie en reageer zodanig op vragen en opmerkingen dat 
mensen zich serieus genomen en gehoord weten. 

c. Wijs een vaste contactpersoon aan namens gemeente en  COA voor omwonenden en 
ondernemers.           
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De Klankbordgroep gaat er vanuit dat wanneer er afgeweken wordt van een advies, 

de Klankbordgroep hierover geïnformeerd en geconsulteerd zal worden. 

 

Tevens gaat de Klankbordgroep ervan uit dat zij de concept Bestuursovereenkomst 

tijdig ter inzage en advisering krijgt, alvorens deze zal worden ondertekend door 

gemeente en COA. 
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4. Aanleiding 
 

4.1 Aanleiding en doel van deze Adviesnota  
Op maandag 2 februari 2015 heeft het College van de gemeente Hardenberg een 

brief met een spoedverzoek van het COA ontvangen inzake de bereidheid van de 

gemeente Hardenberg om tijdelijk, gedurende een periode van vijf jaar maximaal 

1.000 asielzoekers op te vangen. In het Raadsvoorstel d.d. 10 februari 2015 is te 

lezen dat de gemeente Hardenberg actief wil bijdragen aan een oplossing voor de 

toenemende vraag naar opvanglocaties voor asielzoekers. Met deze Adviesnota wil 

de Klankbordgroep AZC Heemserpoort een waardevolle handreiking bieden aan de 

gemeente en het COA, om de tijdelijke vestiging van een AZC in Hardenberg 

mogelijk te maken, conform de benoemde adviezen over de exacte invulling van de 

tijdelijke opvanglocatie, bijbehorende randvoorwaarden en aanvullende maatregelen. 

Opname van deze adviezen in de Bestuursovereenkomst zal draagvlak creëren bij de 

inwoners van Hardenberg. 

 

4.2 Opbouw van de nota 
Omdat de begrippen “veilige opvang” en “leefbaarheid” in deze nota centraal staan 

leggen we in hoofdstuk 5 eerst uit wat de Klankbordgroep hieronder verstaat. 

Vervolgens analyseren we in hoofdstuk 6 en 7 de kernpunten ofwel thema’s die de 

verhoogde aandacht hebben gehad van de Klankbordgroep in relatie tot voornoemde 

begrippen. In hoofdstuk 8 worden overige thema’s behandeld. Op basis van 

verkregen informatie van diverse betrokkenen en onze conclusies komen wij tot een 

set adviezen, gericht op een veilige opvang met behoud van de leefbaarheid in 

Hardenberg. In de hoofdstukken 9 en 10 wordt de ervaren communicatie tussen 

gemeente / COA en betrokkenen weergegeven met daarbij de wensen op dit gebied 

voor de nabije toekomst. De nota wordt in hoofdstuk 12 onderbouwd met een 

overzicht van de geraadpleegde informatiebronnen en vervolgens in hoofdstuk 13 

afgesloten met een aantal bijlagen, die onlosmakelijk onderdeel uitmaken van deze 

Adviesnota. 

 

4.3 Uitgangspunt 
Op dinsdag 9 april 2015 heeft de Klankbordgroep AZC Heemserpoort aan de 

gemeente Hardenberg verzocht om de voorkeurslocatie binnen het plangebied 

Heemserpoort bekend te maken. Op woensdag 15 april 2015 maakte de gemeente 

Hardenberg bekend dat de voorkeur uitgaat naar een zoeklocatie van 6,8 hectare, 

gelegen aan de Jachthuisweg (zie bijlage B). Deze locatie heeft de Klankbordgroep 

als uitgangspunt genomen in haar adviezen. 
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4.4 Terminologie 
De gebruikte terminologie in de berichtgeving over migranten is niet altijd even 

duidelijk en consequent. Regelmatig verschijnen er berichten over asielzoekers, 

vluchtelingen en allochtonen. Vaak worden deze begrippen door elkaar gebruikt en is 

niet altijd duidelijk wat de boodschapper bedoelt. Wat betekenen deze begrippen nu 

precies en wat zijn de verschillen tussen deze termen? 

 

Vluchteling: Een vluchteling is niet hetzelfde als een asielzoeker. Een vluchteling is 

een persoon die uit gegronde vrees voor vervolging wegens zijn ras, 

godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of 

zijn politieke overtuiging, zich bevindt buiten het land waarvan hij de 

nationaliteit bezit, en die de bescherming van dat land niet kan of, uit 

hoofde van bovenbedoelde vrees, niet wil inroepen, of die, indien hij 

geen nationaliteit bezit en verblijft buiten het land waar hij vroeger 

zijn gewone verblijfplaats had, daarheen niet kan of, uit hoofde van 

bovenbedoelde vrees, niet wil terugkeren. Indien een persoon meer 

dan één nationaliteit bezit, betekent de term "het land waarvan hij de 

nationaliteit bezit" elk van de landen waarvan hij de nationaliteit bezit. 

Een persoon wordt niet geacht van de bescherming van het land 

waarvan hij de nationaliteit bezit, verstoken te zijn, indien hij, zonder 

geldige redenen ingegeven door gegronde vrees, de bescherming van 

één van de landen waarvan hij de nationaliteit bezit, niet inroept.  

 

Asielzoeker: Persoon die een beroep heeft gedaan op de asielprocedure. Een 

asielzoeker is iemand die zijn land is ontvlucht en asiel aanvraagt in 

een ander land, dat wil zeggen het recht om erkend te worden als een 

bonafide vluchteling, inclusief de wettelijke bescherming en materiële 

hulp die die status met zich meebrengt. Niet alle asielzoekers zijn dus 

vluchtelingen: iemand die om economische redenen gevlucht is en 

ergens asiel aanvraagt, is geen vluchteling. 

 

Allochtoon: In Nederland woonachtig persoon die niet in Nederland is geboren, of 

wel in Nederland is geboren, maar van wie tenminste één van beide 

ouders niet in Nederland is geboren (respectievelijk 1ste en 2de 

generatie allochtonen). Een asielzoeker die niet ingeschreven staat in 

de gemeente waar hij woont en iemand die illegaal in Nederland 

verblijft is geen allochtoon. 
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5. Begrippen “veilige opvang” en “leefbaarheid” 

 

5.1 Veilige opvang 
Asielzoekers komen naar Nederland vanuit een onveilige situatie in de hoop hier 

veilig te zijn. Hun status heeft gevolgen voor wat zij in ons land kunnen en mogen. 

Een asielzoeker met een volwaardige verblijfsstatus heeft daarmee volwaardige 

sociale rechten en toegang tot de arbeidsmarkt, terwijl anderen beperkte rechten 

(asielzoekers in procedure) of zelfs helemaal geen rechten hebben (uitgeprocedeerde 

asielzoekers). De achtergrond van de asielzoekers is verschillend, evenals hun 

ervaringen in het thuisland en tijdens de reis naar hun opvangland. Het is heel goed 

mogelijk dat er mensen onder hen zijn met psychische- en sociale problemen. Ook 

de nieuwe omgeving is vreemd en kan stressvol zijn. Het is daarom van belang dat 

binnen het AZC “zorg op maat” geboden wordt. Ook een goede dagbesteding, 

Nederlandse taallessen en voorlichting over de Nederlandse cultuur zijn 

onontbeerlijk. De asielzoeker leeft niet alleen op het AZC maar ook daarbuiten. Het 

is van belang bij beide hulp te krijgen. Het veilig opvangen van asielzoekers staat 

voor begeleiden, helpen, leren, zorgen en handhaven. Binnen het AZC neemt het 

COA die verantwoordelijkheid, samen met de AZC-bewoners. Buiten het AZC kan de 

Hardenbergse bevolking een rol spelen. 

De zorg van de Klankbordgroep voor een grote groep asielzoekers, die uiteindelijk 

allen veilig zullen moeten integreren in de Nederlandse samenleving wordt benoemd 

in de adviezen in hoofdstuk 6, 7 en 8.  

 

5.2 Leefbaarheid 
“Leefbaarheid” definieren wij als volgt: De sociale aspecten die men ervaart binnen 

een omgeving en in de nabijheid van de omgeving en die ervoor zorgen dat mensen 

zich wel of niet goed voelen op de plek waar ze zich op dat moment bevinden. De 

sociale aspecten die invloed hebben op de leefbaarheid in een wijk kunnen 

daaropvolgend weer onderverdeeld worden in verschillende kopjes: 

 

 Sociale voorzieningen in de buurt 

 Omgevingsfactoren 

 Buren en wijkgenoten 

 Dreiging/veiligheid binnen de buurt 

 Waardering eigen woning 

 
Deze definitie geldt voor mensen in Hardenberg, dus ook voor bewoners van een 

AZC. Wellicht is leefbaarheid voor de mensen in het AZC nog wel het meest 

gekoppeld aan veiligheid. Maar leefbaarheid realiseer je met elkaar. In Hardenberg 

hebben we daar termen voor als Noaberschap, elkaar de helpende hand toesteken. 

Dat gaat goed in een omgeving waar men elkaar kent en mogelijk vertrouwt. Vaak 

gebeurt dat in plattelandsomgevingen met een te overzien aantal mensen die elkaar 
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kennen zonder dat ze heel dicht bij elkaar wonen. Leefbaarheid kan dus ook met 

aantallen en ruimte te maken hebben. Ook daar komen we in de volgende 

hoofdstukken op terug. 
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6. Advies “Aantal op te vangen asielzoekers” 
In de Klankbordgroep zijn discussies geweest, met name over veiligheid van de 

mensen in het asielzoekerscentrum en daarbuiten. In die discussies is niet zozeer het 

feit dat er een asielzoekerscentrum komt het onderwerp van gesprek geweest, maar 

juist het aantal asielzoekers, zoals voorgesteld door Gemeente en COA. Zoveel 

mensen op deze plek. Wat kunnen we doen om te zorgen dat het leefbaar en veilig 

blijft? En eigenlijk zijn we daar met het aantal van duizend nieuwe mensen in deze 

omgeving niet uitgekomen. Het aantal is zodanig groot dat geen goede maatregelen 

bedacht kunnen worden die het mogelijk maken dat het allemaal goed gaat. 

We hebben een aantal zaken in ogenschouw genomen en mensen die ervaring 

hebben met een AZC bevraagd. Dat heeft geleid tot een duidelijk advies voor een 

maximaal aantal asielzoekers in deze omgeving. De bedoeling van dit advies is om 

een veilige, leefbare buurt inclusief AZC te realiseren. We geven in dit hoofdstuk de 

onderbouwing van ons heel belangrijke advies. 

 

6.1 Het aantal doet er toe 
Veiligheid is een grote zorg van de Klankbordgroep AZC Heemserpoort in de plannen 

voor een groot asielzoekerscentrum in Hardenberg. De zorgen omtrent het 

waarborgen van de veiligheid worden vergroot door de inhoud van de Rapportage 

Incidentenregistratie in IBIS van november 2014 (zie bijlage F). Een van de grootste 

vestigingen, namelijk AZC locatie Dronten, registreerde de meeste incidenten met 

184 registraties van 1 januari 2014 tot 1 september 2014. Dat zijn maar liefst 23 

incidenten per maand. In het rapport is te lezen dat het aantal opvangplaatsen van 

invloed kan zijn op het aantal registraties. Daarnaast worden in het rapport 

meerdere redenen vermeld die onderrapportage aannemelijk maken. Mogelijk ligt 

het aantal incidenten dus hoger.    

 

De Klankbordgroep refereert voorts aan een opmerking die werd gemaakt door de 

Basisteamchef Vechtdal van het politiedistrict IJsselland tijdens het overleg met de 

Klankbordgroep. Ook zij gaf aan dat er een relatie is tussen het aantal asielzoekers 

in een AZC en het aantal incidenten. Dit beeld wordt bovendien bevestigd door het 

criminologisch onderzoek van De Boom, Snel en Engbersen. 

 

Met de veelvoud aan delicten in juist de grotere centra (en de invloed daarvan op de 

omgeving), acht de Klankbordgroep het onverantwoord om het door Gemeente en 

COA gewenste aantal asielzoekers te huisvesten in het AZC Heemserpoort. 

 

6.2 Veilig verkeer 
Naast de veiligheid in en om het AZC is de verkeersveiligheid rondom het AZC 

evenzeer een punt van zorg. De komst van een AZC zorgt voor een toenemende 

verkeersintensiteit rondom het AZC. Er is sprake van toeleveranciers die af en aan 

rijden, maar ook zijn er de asielzoekers zelf die per fiets of te voet heen en weer 
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pendelen tussen het AZC en de lokale voorzieningen. Daarnaast is te verwachten dat 

ook de bezoekers van de asielzoekers en het personeel van het AZC de verkeersdruk 

verder zullen opvoeren.  

 

De Jachthuisweg (de ventweg) loopt parallel aan de N343. Volgens het rapport van 

de ANWB – Onderzoek Verkeersveiligheid  provinciale wegen Overijssel is de N343 

een gevaarlijke stroomweg, met een verhoogde kans op ongevallen. Weliswaar is de 

N343 zeer onlangs verbeterd, onder meer ten aanzien van afgeschermde linksaf 

stroken voor verkeer in tegenovergestelde richting en minder plaatsen waar men kan 

afslaan, maar deze 80-km weg blijft een zeer drukke weg om over te moeten steken. 

 

 
 
Deze drukke weg (N343) zal door de asielzoekers moeten worden overgestoken om 

de bushalte aan de overkant te bereiken. 

 

 

 

 

 

 

N343, de Jachthuisweg. Binnen dit 
wegvak met 2 sterren scoort 
deze stroomweg op deze plek 1 ster. 
Er staan bomen dicht langs de 
weg. (5 sterren is zeer veilig) 
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In onderstaand overzicht is de verkeersintensiteit van de Jachthuisweg weergegeven. 

HM= Hectometerpaal 

 

 

 

De N34 zal ten tijde van de aanwezigheid van het AZC verbeterd worden. In de 

media was onlangs te lezen dat de verbetering van de bereikbaarheid en veiligheid 

op de N34 niet in 2017, maar naar verwachting uiterlijk begin 2019 afgerond is. Dat 

blijkt na analyse van de provincie Overijssel en de gemeente Hardenberg. Wanneer 

de N34 voor uitvoerende werkzaamheden afgesloten zal worden, zal de N343  te 

maken krijgen met een toenemende verkeersintensiteit. Voor de relatie met 

ongevallen zie Bron: SWOV-rapport R-2012-10. 

Een gedeelte van de ventweg (Jachthuisweg) tussen het geplande AZC en de rotonde 

is al fors belast met landbouwverkeer vanwege de ter plaatse gevestigde bedrijven 

(aardappelhandel, grondhandel, agrarisch bedrijf en Larcom). Bovendien maken ook 

scholieren vanuit het landelijk gebied gebruik van dezelfde ventweg. Juist dit stukje 

al maximaal belaste ventweg zal de grootste extra drukte van voetgangers en 

fietsers van en naar het AZC moeten accommoderen. Grote landbouwwerktuigen 

(vaak tot circa 50 km/uur en massa’s van tientallen tonnen) leiden in combinatie met 

(te) veel voetgangers en fietsers tot levensgevaarlijke situaties, zeker als we in 

aanmerking nemen dat de nieuwe voetgangers / fietsers van en naar het AZC 

minder bekend zullen zijn met het moderne zware landbouwverkeer.  

Wanneer wij vorenstaande in ogenschouw nemen, concludeert de Klankbordgroep 

dat de verkeersveiligheid nabij het AZC ernstig onder druk komt te staan. Met de 

gevaarlijke Provinciale N343, de ernstige toename van de verkeersintensiteit op de 

Verkeersintensiteit N343 in 2011. Bron: akoestisch rapport 2011 
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ventweg en op de N343 bij afsluiting van de N34, de reeds bestaande grote drukte 

op de ventweg en de komst van een AZC met grote aantallen asielzoekers die te 

voet of per fiets zich verplaatsen naar de diverse voorzieningen, zal de kans op 

ongevallen zeer sterk toenemen. 

 

De Klankbordgroep acht het dan ook onverantwoord om op basis van de verwachte 

verkeersonveilige situatie het door Gemeente en COA gewenste aantal asielzoekers 

op te vangen.  

 

6.3 Meer toezicht 
Hardenberg komt in meerdere onderzoeken naar voren als een relatief veilige 

gemeente. Dat is een pluspunt van deze regio en we willen het graag zo houden. Nu 

wordt in het onderzoeksrapport “Asielmigratie en criminaliteit” uit 2008 beschreven 

dat criminaliteit onder asielzoekers in het algemeen hoger uitvalt dan het landelijk 

gemiddelde. Dit  effect is sterker voor asielzoekers met een grotere onzekerheid over 

hun status en voor afgewezen asielzoekers.  

Uit de AD misdaadmeter 2015 kunnen de criminele activiteiten per gemeente en 

diverse kernen binnen de gemeente gevonden worden. Voor Hardenberg en haar 

buurtkernen geldt onderstaande weergave: 

 

 

    
 

Bron: AD Misdaadmeter 2015 

 

Hardenberg en haar buurtschappen scoren momenteel royaal gunstiger dan het 

landelijk gemiddelde en het actuele niveau van voorzieningen (politie) en 

preventieve maatregelen sluit daarop aan.  
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Cijfermatig bekeken zal de komst van een grootschalig AZC leiden tot een toename 

van criminaliteit c.q. onveiligheid in Hardenberg en in het bijzonder in  Heemserveen. 

Ook op basis van deze conclusie acht de Klankbordgroep het door Gemeente en COA 

gewenste aantal te huisvesten asielzoekers onverantwoord. De Klankbordgroep 

bepleit ook bij een beperkter aantal asielzoekers dat het voorzieningenniveau wordt 

aangepast. 

 

6.4 Huidige toestroom asielzoekers 
In diverse mediaberichten van de afgelopen maanden is te lezen dat de verwachte 

massale toestroom van asielzoekers naar Nederland uitblijft.  Dat blijkt uit cijfers van 

de IND (bijlage H). De verwachting is eveneens dat op de langere termijn het aantal 

asielzoekers zal verminderen vanwege Europese maatregelen. De Klankbordgroep is 

van mening dat de noodzaak om het door het COA gevraagde aantal op te vangen 

asielzoekers minder groot is dan eerder gedacht. De vraag dringt zich op of zo’n 

groot AZC in Heemserveen dan nog wel nodig is, en wellicht over niet al te lange tijd 

leeg zou komen te staan.  

 

6.5 Onderbouwing aantallen 
De Klankbordgroep is van oordeel dat in beginsel een evenwicht tussen het aantal 

inwoners van de kern Heemserveen en het aantal opvangplaatsen gezocht moet 

worden. Dit is ook elders op meerdere plaatsen maatgevend geweest. Een even 

groot aantal opvangplaatsen als het plaatselijke aantal inwoners, dus 300 

opvangplaatsen, is daarbij een gebruikelijk en tot brede acceptatie leidend aantal. 

 

De Klankbordgroep heeft aan het COA gevraagd om de noodzaak voor het aantal van 

1.000 opvangplaatsen te onderbouwen. Het COA heeft in haar antwoord in algemene 

en globale termen gerefereerd aan economische belangen (beheersbaarheid, 

kostenaspect en schaalvoordelen). Het aspect “leefbaarheid” (zie par. 5.2) is hierbij 

niet ter sprake gekomen. 

 

De Klankbordgroep heeft tijdens één van de bijeenkomsten aan de COA-

medewerkers gevraagd, welke ondergrens men hanteert voor het vestigen van een 

nieuwe locatie. Na herhaald aandringen werd aangegeven dat die ondergrens 500 

opvangplaatsen bedraagt. 

 

Via desktop-research is onderzoek gepleegd, waaruit blijkt dat het COA daarnaast 

een aantal van 400 noemt als minimum voor een kwalitatief goede opvang. Zo is er 

in Coevorden onlangs voor gekozen om het maximum aantal opvangplaatsen te laten 

aansluiten op dit door het COA aangegeven minimum aantal. 

 

Mede omdat vanuit het COA nadere onderbouwing achterwege is gebleven en 

bovendien is aangegeven dat het aantal van 1.000 blijkbaar niet een hard gegeven 

is, heeft de Klankbordgroep zelf nagedacht over de maximale groep nieuwe 



                                                              
 

16  Klankbordgroep AZC Heemserpoort, 18 juni 2015     

 

Advies 1: De Klankbordgroep adviseert gemeente en COA zeer dringend om 

maximaal 500 opvangplaatsen te realiseren op maximaal 4 hectare binnen de 

benoemde voorkeurslocatie van het plangebied Heemserpoort. 

 

Advies 2: De Klankbordgroep adviseert gemeente en COA om zorg te dragen voor 

een gecontroleerde instroom van de asielzoekers in het AZC Heemserpoort, te 

starten met 300 asielzoekers en maandelijks met 50 asielzoekers op te schalen tot 
dat het aantal van 500 bereikt is. 

 

bewoners. Om het voor iedereen nog veilig en leefbaar te laten zijn, maar ook 

haalbaar, is gekozen voor het advies van een beduidend lager aantal van 500 

plaatsen. 

 

6.6 Verantwoordelijkheid gemeentebestuur 
College- en raadsleden dienen een goede balans te vinden tussen bestuurlijk 

economische belangen van de gemeente en sociaal maatschappelijke belangen van 

haar inwoners. Dat is niet eenvoudig, want veel zaken moeten tegen elkaar 

afgewogen worden. Mag iets geld kosten ten gunste van iets anders, zijn alle 

betrokkenen en belanghebbenden in beeld, zijn voordeel en nadeel van een besluit 

voor betrokkenen inzichtelijk, wanneer is het goed voor de gemeente, hebben 

mensen het gevoel dat er met hen rekening wordt gehouden. 

De vraag van het gemeentebestuur en COA gaat niet over het voornemen een AZC 

in Hardenberg te vestigen. De vraag gaat over het voornemen om een groot, tijdelijk 

AZC in het buurtschap Heemserveen te vestigen met een opvangcapaciteit van 1.000 

asielzoekers. Een AZC van dit formaat in Hardenberg zou tot de grootste centra  in 

Nederland gaan behoren. Is daarbij de balans gevonden? De Klankbordgroep meent 

van niet. De omvang van dit AZC staat namelijk niet in verhouding met de 295 

inwoners in Heemserveen. 

 

Op basis van vorengaande zes paragrafen adviseert de Klankbordgroep het volgende 

aangaande het aantal op te vangen asielzoekers: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advies 3: De Klankbordgroep adviseert gemeente en COA om de opvang te 

realiseren voor een periode van vijf jaar met een eventuele verlenging van (nog) vijf 

jaar. De eventuele verlenging van vijf jaar is afhankelijk van het resultaat van de 

evaluaties, met daarin concreet de vooraf gemaakte afspraken over de te hanteren 

uitgangspunten en ijkpunten en de Klankbordgroep hierbij te betrekken. 
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7. Leefbaarheids- en veiligheidsonderzoek 
De Klankbordgroep heeft gesproken met diverse vertegenwoordigers van instanties 

en naar aanleiding van de verkregen informatie gediscussieerd. Gebleken is dat op 

tal van punten nog geen duidelijkheid bestaat. Op verschillende vragen van de kant 

van de Klankbordgroep kunnen gemeente en COA (nog) geen antwoord geven. 

Een gecombineerd onderzoek door één of meer onafhankelijke onderzoeksbureaus, 

waarbij ook de Klankbordgroep haar invloed op de onderwerpen en vraagstelling kan 

uitoefenen, acht de Klankbordgroep een goed uitgangspunt. 

Een delegatie vanuit de Klankbordgroep heeft in samenspraak met gemeente en COA 

de onderwerpen in kaart gebracht waarop de onderzoekers zich (ook) dienen te 

richten. Verwezen wordt naar Bijlage G, het verslag van het overleg Klankbordgroep, 

gemeente en COA van 26 mei jl. 

De Klankbordgroep beseft dat het onderzoek tijd vergt en dat het gewenst is 

ondertussen de voorbereidingen voor de komst van een AZC te treffen. Daar bestaat 

geen bezwaar tegen mits gewaarborgd wordt dat de uitkomsten van de verschillende 

onderzoeken worden meegenomen in de plannen met betrekking tot de uiteindelijke 

komst van het AZC en dat de uitvoering daarvan op een zodanige wijze plaatsvindt 

dat die komst op de minst bezwaarlijke wijze voor omwonenden en ondernemers 

wordt gerealiseerd. 

Zoals ook elders (zie hoofdstuk 5) in deze Adviesnota is verwoord, zijn (ook 

subjectieve) veiligheid en leefbaarheid voor de omwonenden en ondernemers zeer 

belangrijke onderwerpen die nadrukkelijk aan bod zijn gekomen in de vele 

besprekingen en in de adviezen die in deze Adviesnota zijn opgenomen. Dat die 

onderwerpen ook in de toekomst hoog op de agenda zullen staan en voortdurend 

aandacht vragen, behoeft geen betoog. 

De Klankbordgroep hecht er aan dat zij betrokken wordt en blijft bij het verloop van 

de verschillende onderzoeken en dat de daaruit volgende aanbevelingen en adviezen 

besproken worden. De Klankbordgroep dient steeds tijdig in de gelegenheid te 

worden gesteld advies uit te brengen over de te nemen maatregelen die (kunnen of 

moeten) voortvloeien uit de verschillende onderzoeken. 

In de Bestuursovereenkomst dient een paragraaf te worden opgenomen waarin 

wordt bepaald dat gemeente en COA de aanbevelingen die volgen uit de 

onderzoeken zullen uitvoeren. 

De geplande vervolgonderzoeken en evaluaties dienen onderwerp van overleg tussen 

gemeente, COA en Klankbordgroep (of wellicht de opvolger van de Klankbordgroep) 

te zijn.   
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 Advies 4: De Klankbordgroep adviseert gemeente en COA dringend in de        

Bestuursovereenkomst een bepaling op te nemen waarin wordt bepaald dat: 

 gemeente en COA in overleg met de Klankbordgroep de in gang gezette/te 

zetten onderzoeken zullen laten uitvoeren; 

 met de Klankbordgroep de uitkomsten van de onderzoeken zullen bespreken 

en haar advies zullen inwinnen met betrekking tot de te nemen maatregelen 

teneinde de huidige status-quo ten aanzien van onder meer veiligheid en 

leefbaarheid in relatie tot het te realiseren AZC te handhaven; 

 gemeente en COA in de toekomst in en na overleg met de Klankbordgroep (of 

haar opvolger) vervolgonderzoek laten uitvoeren en die maatregelen zullen 

nemen, die daaruit als noodzakelijk of dringend gewenst voortvloeien. 
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8. Overige adviezen 

Met de komst van een tijdelijk AZC in Hardenberg wil de Klankbordgroep AZC 

Heemserpoort  advies geven over een veilige opvang van de asielzoekers en over het 

waarborgen van een prettig woon- en leefklimaat in Hardenberg, meer specifiek in 

het buurtschap Heemserveen, Haardijk en in de wijk Marslanden. Verschijnselen die 

een goed ingeregelde opvang kunnen belemmeren, veiligheid van zowel de 

asielzoekers als de inwoners en behoud van de leefbaarheid hebben de verhoogde 

aandacht van de Klankbordgroep gehad bij het samenstellen van deze overige 

adviezen.    

 

8.1 Algemene Veiligheid 
Bij de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk wordt als vanzelfsprekend rekening 

gehouden met veiligheidsaspecten. Voor een AZC met een groot aantal nieuwe 

bewoners, geldt dat zeker niet in mindere mate. Er moet dus een deugdelijke 

risicoanalyse en een veiligheidsplan komen omtrent veiligheid en leefbaarheid van 

asielzoekers, medewerkers binnen het terrein van het AZC, de omwonenden en 

ondernemers in zowel Marslanden, Haardijk en Centrum. Het Raadsvoorstel d.d. 3 

maart 2015 meldt op dit punt reeds: “Risico’s op het gebied van veiligheid en 

leefbaarheid op een tijdelijke locatie en in de omgeving moeten nader in kaart 

gebracht worden en vervat in een veiligheidsplan welke onderdeel uitmaakt van 

Bestuursovereenkomst. In overleg met de politie en hulpdiensten stellen we het 

veiligheidsplan op. Daarnaast dient de afgifte van een gebruiksvergunning met 

daarin voorschriften over brandpreventie aandacht te hebben.” 

 
Om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen is het van belang dat een 

risicoanalyse en veiligheidsplan door een extern, onafhankelijk bureau wordt 

gemaakt. Ook moet worden aangegeven hoe men in de toekomst mogelijke risico’s 

wil monitoren en beperken. Deze risicoanalyse en het aansluitende veiligheidsplan 

dienen te zijn afgerond  vóór het ondertekenen van de Bestuursovereenkomst of in 

ieder geval vóór de bouw van het asielzoekerscentrum. De uitgangssituatie dient 

vóór de opening gemeten te worden (nulmeting) om na één jaar en daarna jaarlijks 

te kunnen evalueren wat goed loopt en wat niet. 

De volgende onderwerpen moeten volgens de Klankbordgroep tenminste worden 

opgenomen en uitgewerkt in deze risicoanalyse:  

1. Verkeersveiligheid, verkeersintensiteit van en naar het AZC: 

calamiteitenontsluiting en noodhulpdiensten (zie ook paragraaf 6.2); 

2. Openbare veiligheid: capaciteit politie / wijkagent en inzetmogelijkheden; 

3. Bodemgesteldheid: Het bodemonderzoek dat eerder is verricht t.b.v. de 

Heemserpoort als bedrijventerrein moet opnieuw worden gevalideerd t.b.v. 

veilige bewoning; 

4. Geluidscontouren: met name de afstand van wooneenheden tot de 

Jachthuisweg; 
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5. Milieu (behoud visie van groen en duurzaam, groen landschap op en buiten 

terrein): goede aansluiting op het drukriool en adequate opvang / berging van 

hemelwater, goede voorzieningen voor afval; 

6. Leefbaarheid: inclusief draagkracht/draaglast omwonenden; 

7. Voorzieningen voor sport en bezigheden op het terrein;  

8. Sociaal economische gevolgen voor omwonenden en ondernemersgroepen;  

9. Onderwijsvoorzieningen: zowel inhoudelijk als wat betreft ruimte en 

keuzevrijheid; 

10. Capaciteit zorgvoorzieningen; 

11. Wijze van communicatie van en naar het asielzoekerscentrum. 

 

 
Advies  5: De Klankbordgroep adviseert gemeente en COA om het in Advies nr. 4 

(hoofdstuk 7) vermelde onderzoek te onderbouwen met een risicoanalyse, uit te 

voeren door een gekwalificeerd en onafhankelijk bureau, met daarin tenminste een 

uitwerking van de bovengenoemde elementen. Verwerk de uitkomsten hiervan in de 

uit te voeren onderzoeken conform advies nr. 4 en in het veiligheidsplan. 

Advies 6: De Klankbordgroep adviseert gemeente en COA om op basis van de 

risicoanalyse verplichte en toetsbare procedures op te nemen bij onrust, overlast, 

schade (buiten het AZC), omgang en discriminatie.  

Advies 7: De Klankbordgroep adviseert gemeente en COA om het veiligheidsplan als 

onderdeel op te nemen in de Bestuursovereenkomst. 

 

Advies 8: De Klankbordgroep adviseert gemeente en COA om in de interne regels 

van het AZC maatregelen te treffen die passen bij het gebruikelijke dag/nachtritme. 

 

Advies 9: De Klankbordgroep adviseert gemeente en COA om procedures op te 

stellen in samenwerking met politie, omwonenden en de Klankbordgroep, die ervoor 

zorgdragen dat er direct en adequaat gehandeld kan worden bij incidenten en deze 

afdoende geregistreerd en in kaart gebracht worden.  

 

Advies 10: De Klankbordgroep adviseert gemeente en COA om een 24-uurs 

beveiliging op het AZC in te stellen met minimaal drie voldoende gekwalificeerde 

beveiligers, waarbij ook aandacht is voor de naaste omgeving. 

 
 

8.2 Situering van de tijdelijke asielopvang 
B&W Hardenberg heeft op 15 april 2015 een voorkeur uitgesproken voor een 

deelgebied binnen het zoekgebied Heemserpoort van circa 6,8 hectare, gelegen aan 

de Jachthuisweg en zich in westelijke richting uitstrekkend tot circa 40 meter voor de 

Polendwarsweg. In het officiële verzoek van het COA (brief d.d. 2 februari 2015) is 

aangegeven dat men behoefte heeft aan een gebied van minimaal 4 hectare. Er is 

zonder aanvullende motivatie geen reden om meer dan deze minimale behoefte aan 

het COA aan te bieden. Zo’n aanvullende motivatie is mede op grond van de 
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Omgevingsverordening Overijssel 2009 noodzakelijk (minimale beslaglegging op de 

groene omgeving; toepassing SER-ladder). 

 

Door ondernemers is inmiddels een toegenomen behoefte aan bedrijventerreinen 

aangegeven. Ook om die reden is het van belang niet meer ruimte dan strikt 

noodzakelijk beschikbaar te stellen, zodat bedrijvigheid zich kan ontplooien conform 

de oorspronkelijke opzet. Zie hiertoe o.m. de vastgestelde Structuurvisie 

Heemserpoort d.d. 17 februari 2010. Deze vermeldt diverse Ambities en 

Beleidsregels onder “Economie en Vestigingsklimaat”: “Vitale werklocaties, die 

aansluiten bij de vraag van ondernemingen”.  

 

Bebouwing in de directe nabijheid van de Jachthuisweg kan een aanmerkelijk 

geluidsprobleem opleveren. Een recent gebouwde woning aan de Jachthuisweg 

diende, op grond van geluidsnormen, (zie bijlage C), 75 meter van de weg gebouwd 

te worden. De Klankbordgroep is van oordeel dat de afstand AZC/Jachthuisweg 

minimaal gelijk dient te zijn als die tussen deze woning en de Jachthuisweg. 

 

In de gepresenteerde plannen is rekening gehouden met een afstand van 50 meter 

tussen het AZC en direct omwonenden. In verband met eerder bepaalde 

geluidsnormen is deze afstand naar het oordeel van de Klankbordgroep  te klein. Om 

onder meer geluidsoverlast tussen het AZC en de directe omgeving te beperken 

dient de afstand vergroot te worden (zie hierna ook hoofdstuk 8.5). 
 
Advies 11: Beperk het beschikbaar te stellen oppervlak tot 4 ha, binnen het reeds 

door B&W aangewezen voorkeursgebied zodanig, dat een afstand van minimaal  75  

meter tot de Jachthuisweg in aanmerking wordt genomen en vergroot de huidig 

geplande afstand tussen het AZC Heemserpoort en de direct omwonenden van 50 

meter naar 100 meter. Zie bijlage E. 

 

8.3 Landschappelijke inpassing van AZC Heemserpoort 
Plangebied Heemserpoort is een locatie met een aantrekkelijke uitstraling en 

recreatieve meerwaarde. Het biedt de combinatie van groene beslotenheid met 

fraaie vergezichten. De landschappelijke situatie van het plangebied is waardevol en 

bijzonder. In de vastgestelde Structuurvisie d.d. 17 februari 2010 is opgenomen dat  

het bedrijvenpark als een opzichzelfstaand, groen ingekaderd gebied is 

vormgegeven. Ook wanneer hier een tijdelijke asielopvang gevestigd wordt, houdt 

de Klankbordgroep die groene visie vast. De omwonenden en de toekomstige 

bewoners hebben belang bij een goede inpassing van het asielzoekerscentrum in hun 

woonomgeving voor een optimaal woon-, leef- en werkklimaat. Dat houdt in dat de 

tijdelijke bouwwerken van voldoende kwaliteit moeten zijn en ingepast in een groene 

omgeving. Ook omheiningen in de vorm van hoge hekken passen niet in deze visie. 

 
Advies 12: De Klankbordgroep adviseert gemeente en COA om het terrein rondom 

het AZC te omzomen door een groene, geluids-beperkende aarden wal van twee 

meter hoog met beplanting van bomen en struiken (zie bijlage E). 
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 Dit is het destijds i.s.m. Landschap Overijssel aangelegde stukje “verschraling” waardoor het   
 oorspronkelijke heidelandschap met natuur is teruggekeerd. 

 

8.4 Type opvang & samenstelling groep asielzoekers 
 

8.4.1 Type opvang 
Wie asiel aanvraagt in Nederland, moet zich melden bij een aanmeldcentrum van de 

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Vervolgens worden asielzoekers 

opgevangen in een centrale ontvangstlocatie (COL) van het COA. Daar krijgen ze de 

eerste opvang. Zodra asielzoekers de asielprocedure ingaan, verhuizen ze van de 

centrale ontvangstlocatie naar een van de proces opvanglocaties (POL) van het COA. 

Worden ze in de algemene asielprocedure doorverwezen naar de verlengde 

asielprocedure, dan verhuizen asielzoekers van de proces opvanglocatie naar een 

asielzoekerscentrum (AZC). 

Er zijn nogal wat verschillen tussen bewoners van een POL en een regulier AZC, 

zoals op te maken is uit een bijlage van een Raadsbericht uit Onnen (zie bijlage D). 

Vanuit dit oogpunt bezien, heeft de Klankbordgroep, mede op grond van het eerder 

genoemde artikel van De Boom, Snel en Engbersen onderstaande adviezen 

opgenomen: 
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Advies 13 : De Klankbordgroep adviseert gemeente en COA om vast te leggen in de 

Bestuursovereenkomst dat de opvang in Hardenberg een regulier AZC betreft. 

 

Advies 14 : De Klankbordgroep adviseert gemeente en COA om vast te leggen in de 

Bestuursovereenkomst dat het type opvang, namelijk een regulier AZC, niet 

gewijzigd kan worden gedurende het bestaan van het AZC. 

 

 

8.4.2 Samenstelling groep asielzoekers 
Asielzoekers zoeken veiligheid. Naar aanleiding van een gesprek met de 

basisteamchef Vechtdal van politiedistrict IJsselland en het onderzoek van De Boom, 

Snel en Engbersen kan er geconcludeerd worden dat de samenstelling van de groep 

asielzoekers van grote invloed is op zowel het gebied van veiligheid als leefbaarheid. 

Conflicterende groepen uit diverse landen van herkomst samen onder een dak, 

geven meer overlast in de vorm van geweldsdelicten en onrust in zowel het 

asielzoekerscentrum als wel in de directe omgeving. Naar aanleiding van deze 

informatie stelt de Klankbordgroep het volgende advies op: 

 

Advies 15: De Klankbordgroep adviseert gemeente en COA om opvang van niet 

conflicterende doelgroepen, waarbij bij voorkeur voor 50 procent of meer gezinnen 

worden opgevangen. 

 

 

8.5 Infrastructuur 
De structuurvisie die voor Heemserpoort geldt is mede ontwikkeld rond thema’s als 

groen en  duurzaamheid. De Klankbordgroep hecht eraan deze aspecten terug te 

zien in het ontwerp voor het tijdelijk AZC. De infrastructuur binnen het beoogde AZC 

zal behalve met genoemde thema’s eveneens rekening houden met veiligheid, 

ruimte voor ontmoeting en gemakkelijke logistieke mogelijkheden. De bewoners 

moeten zich er veilig voelen, niet opgesloten. Een parkachtige omgeving, waarin de 

woningen en andere gebouwen en ruimtes gesitueerd zijn heeft de voorkeur. Hoge 

lichtmasten en geluidsoverlast die de natuur verstoren dienen te worden voorkomen. 

Daarnaast is de samenhang in infrastructuur tussen AZC en de andere delen van de 

kern Hardenberg van belang.  

Specifieke faciliteiten en wensen t.a.v. de inrichting en uitwerking zijn opgenomen in 

advies 16 en voor zover mogelijk weergegeven in de inrichtingsschets (zie bijlage E): 
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 Advies 16: Neem tenminste de volgende praktische inrichtingsvoorzieningen op in 

het inrichtingsplan: 

 Leg een duidelijk gemarkeerd (bijv. d.m.v. een haag) voetpad aan vanaf de 

ontsluiting tot voorbij de rotonde; dit voetpad mag niet verkeers-

belemmerend zijn voor bedrijfsvoering van de bedrijven aan de Jachthuisweg 

(ventweg). D.m.v. afscheidingen moet worden voorkomen dat mensen op de 

rijbaan van hetzij de Jachthuisweg (hoofdweg) zelf, hetzij de ventweg gaan 

lopen. Daarnaast zijn voorzieningen nodig om voetgangers op een veilige 

wijze de rotonde te laten passeren. Eventueel zullen hiertoe verkeerslichten 

noodzakelijk kunnen blijken, vooral omdat er veel verkeersdruk rond het 

spitsuur bestaat. Als alternatief i.v.m. veiligheid van de asielzoekers kan een 

voetgangerstunnel of loopbrug gerealiseerd worden naar de overkant van de 

Jachthuisweg. Ook de bushalte aan die kant van de Jachthuisweg is dan veilig 

te bereiken. Na afronding van de veiligheids- en leefbaarheidsonderzoeken is 

e.e.a. pas goed inzichtelijk, waarbij de Klankbordgroep graag geconsulteerd 

wil worden; 

 Zorg voor veilige routes ook binnen het AZC waarbij de AZC-bewoners via de 

hoofdontsluiting het terrein verlaten;  

 De calamiteitenuitgang via de Polendwarsweg/Kroondijk is geen in- of uitgang 

voor bewoners van AZC en toeleveranciers; 

 Voorzie het AZC-terrein niet van overdadige verlichting (lichtvervuiling); 

 Voorzie de ventweg langs de Jachthuisweg en enkele kritische punten (nader 

af te stemmen) op de Haardijk en in de Marslanden van aanvullende 

straatverlichting. 

 Plaats beveiligingscamera’s (mogelijk verbonden met de meldkamer van de 

politie) waar dat nodig is en in overleg met betrokkenen. Een eerste verzoek 

hiertoe is reeds verstuurd door het bestuur Haardijk aan het college (zie 

bijlage I.); 

 Voorzie om overbelasting van het net te voorkomen het AZC van een 

adequate breedband internet voorziening (glasvezel / voorrang) en bied bij de 

aanleg tegelijkertijd breedband internet aan de omwonenden en ondernemers 

Haardijk aan waar mogelijk; 

 Verplaats de huidige bushalte Kroondijk naar nabij de rotonde, zodanig dat 

ook de in noordelijke richting uitstappende (terugkerende) passagiers veilig 

de overkant van de Jachthuisweg kunnen bereiken. Overleg met Connexion 

over eventuele aanpassingen van de dienstregeling; 

 Voorzie de te bouwen opstallen zodanig met zonnepanelen / zonneboilers, dat 

tegemoet gekomen wordt aan het oorspronkelijke plan om een “duurzaam 

bedrijventerrein” te bouwen, resp. inhoud te geven aan Hardenberg als 

“duurzame gemeente”; 

 Beperk de bouw op het AZC tot 2 bouwlagen (maximale hoogte ca 5,60 m) 

om de landschappelijke invulling te behouden; 

 Plaats een duidelijke plattegrond bij de ingang en geef hierop routes aan naar 

de winkels, ziekenhuis etc.  
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8.6 Onderwijs 
 

8.6.1 AZC-school 
Voor nieuw aankomende asielzoekers(-kinderen) is scholing op locatie (Eerste 

Opvang Anderstaligen op basis van de Regeling Onderwijshuisvestingsbudgetten 

Asielzoekers) onontbeerlijk. Omdat het AZC in Hardenberg kennelijk zal voorzien in 

1e lijnsopvang van asielzoekers is een AZC-school op de locatie noodzakelijk. Zowel 

de leerlingeninstroom als de leerlingenuitstroom zal naar verwachting flink 

fluctueren. Uitgeprocedeerde gezinnen die vertrekken naar het land van herkomst,  

leerlingen die niet op komen dagen, politieke besluitvorming en onverwachtse 

instroom van asielzoekersleerlingen dragen bij aan deze fluctuatie. Daarnaast is het 

voor de leerlingen prettiger om in de eerste maanden steun te kunnen vinden bij 

elkaar, alvorens meteen op te moeten trekken met leeftijdgenoten uit een heel 

andere cultuur die een andere taal spreken. Deze zaken maken mede deel uit van 

een goede integratie in de Nederlandse samenleving. 

 

Advies 17: De Klankbordgroep adviseert gemeente en COA om leerplichtige 

kinderen van asielzoekers het 1e jaar scholing te geven op een AZC-school op 

locatie. Na 1 jaar kan, indien de leerling daaraan toe is, de leerling doorstromen naar 

het reguliere onderwijs in de gemeente Hardenberg. 

 

Advies 18: De Klankbordgroep adviseert gemeente en COA om voor deze AZC-

school goed gekwalificeerde leraren aan te trekken (niveau NT2), die bekend zijn en 

om kunnen gaan met de specifieke behoeftes en aandachtsgebieden van deze 

bijzondere leerlingen. 

 

8.6.2 Reguliere onderwijsinstanties 
Voor mensen die inmiddels een erkende status als asielzoeker hebben (of als zodanig 

gedoogd worden) geldt dat zij voor hun kinderen het recht van vrije schoolkeuze 

kennen. Ondanks het feit dat het AZC in Hardenberg kennelijk veelal 1e lijnsopvang 

zal verzorgen, komt er, afhankelijk van het aantal statushouders  met  kinderen, een 

toestroom naar de scholingsmogelijkheden van Hardenberg en mogelijk  daarbuiten. 

In de Bestuursovereenkomst moet dit goed in kaart worden gebracht en het  

maximale aantal van elke categorie leerlingen (kleuters, basisschool en voortgezet 

onderwijs) die kunnen worden opgevangen, limitatief worden vastgelegd. In het 

bijzonder moet een Internationale Schakelklas (VO) beschikbaar zijn (of komen). 

 

Advies 19: De Klankbordgroep adviseert gemeente en COA om in de 

Bestuursovereenkomst zodanig vast te leggen dat overleg plaatsvindt met de 

onderwijssector in Hardenberg om de aantallen af te stemmen. 

 

Advies 20: De Klankbordgroep adviseert gemeente en COA om de 

scholingsvoorzieningen in Hardenberg (o.m. Internationale Schakelklas) zodanig aan 

te passen dat in de toegenomen (specifieke) behoefte kan worden voorzien. 
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8.7 Zorg en welzijn 
Asielzoekers kunnen alleen naar een zorgaanbieder gaan die een contract heeft 

afgesloten met MCA (Menzis COA Administratie B.V). Dit geldt voor alle 

zorgaanbieders, dus de huisarts maar ook de tandarts, het ziekenhuis, de apotheek 

en de fysiotherapeut. Het GCA (Gezondheidscentrum Asielzoekers) vertelt de 

asielzoeker met welke zorgaanbieders in Hardenberg MCA een contract heeft 

afgesloten. De opvangcapaciteit van huisartsen en tandartsen staat in Hardenberg op 

dit moment onder druk. Dat betekent dat op het AZC deze zorgvoorzieningen 

aanwezig moeten zijn. Daarnaast moet rekening gehouden worden met situaties 

waarin de AZC zorgverlener geen oplossing kan bieden. Dat betekent een toename 

van de vraag naar spoedhulp, noodhulp en ook tweedelijns zorg.  

 

 
Advies 21: De Klankbordgroep adviseert gemeente en COA om in de 

Bestuursovereenkomst op te nemen dat het COA zorg zal dragen voor eigen artsen, 

tandartsen en andere zorgverleners op het AZC. 

 

 

Advies 22: De Klankbordgroep adviseert gemeente en COA om in de 

Bestuursovereenkomst op te nemen dat het COA zorg zal dragen voor het maken 

van goede afspraken met de tweedelijns zorgverleners, waarop bijvoorbeeld bij een 

crisis een appel wordt gedaan.  
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Advies 23: De Klankbordgroep adviseert gemeente en COA om in de 

Bestuursovereenkomst op te nemen dat het COA in overleg treedt met de 

zorgverzekeraar voor het maken van afspraken over vergoedingsplafonds, waar 

noodzakelijk. 

 
Advies 24: De Klankbordgroep adviseert gemeente en COA om de toename van de 

behoefte aan diagnostiek en specialistische zorg in kaart te brengen en in de 

Bestuursovereenkomst vast te leggen dat er adequate, d.w.z. met de zorgsector 

afgestemde maatregelen worden genomen. Gedacht kan worden aan afspraken met 

Zwolle, Almelo of Emmen m.b.t. tweedelijns zorg (ook: GGZ) en extra 

weekenddiensten. Tevens moet er tolkenondersteuning beschikbaar zijn (ook buiten 

kantoortijden). 

 

 
Advies 25: De Klankbordgroep adviseert gemeente en het COA samen te werken 

met onder meer plaatselijke Noaberschappen, Vluchtelingenwerk Hardenberg en de 

plaatselijke Welzijnsorganisaties waaronder Stichting de Stuw (Servicepunt 

vrijwilligerswerk) en het Diaconaal Platform Hardenberg. Ook met organisaties buiten 

Hardenberg, zoals bijvoorbeeld Stichting de Vrolijkheid werkzaam in Almelo en 

Emmen, kan een goede samenwerking gezocht worden. 

 

8.8 Werkgelegenheid 
Het COA heeft afspraken gemaakt met landelijke bedrijven voor het inrichten van de 

AZC’s. Daarnaast is per locatie maatwerk nodig voor een goed gebruik. Het scheppen 

van werkgelegenheid is ook van belang voor de relatie tussen bedrijven in de 

gemeente en het AZC. Het verdient daarom de voorkeur om producten en diensten 

waarvoor geen Europese aanbesteding geldt te laten leveren door lokale 

ondernemers. Het COA geeft aan dat een opvanglocatie met een omvang van 500 

asielzoekers plaats biedt aan 20 FTE op de locatie en om en nabij de 150 FTE aan 

werkgelegenheid verschaft. Dit geldt zowel voor de opbouw en de inrichtingsfase 

(schakel zoveel mogelijk lokale ondernemers daarbij in) als voor de exploitatiefase 

(personeel binnen het AZC). Echter er moet ook gedacht worden aan de 

expansiemogelijkheden voor ondernemers. 

 
Advies 26: De Klankbordgroep adviseert gemeente en COA om samen met 

belanghebbende lokale ondernemers de mogelijkheden en voorwaarden te bekijken 

om een resterend gedeelte van het Heemserpoortgebied alsnog geschikt / 

aantrekkelijk te maken voor ondernemers om uit te breiden. 

 
Advies 27: De Klankbordgroep adviseert gemeente en het COA om in de 

Bestuursovereenkomst een inspanningsverplichting voor het COA op te nemen om 

zoveel mogelijk lokale toeleveranciers te betrekken bij het AZC. 
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8.9 Schadeloosstelling  
Het plangebied Heemserpoort heeft sinds mensenheugenis een agrarische 

bestemming. De Structuurvisie kent op termijn de mogelijkheid tot wonen en werken 

toe. De plannen daartoe zijn echter medio oktober 2012 stopgezet. Daar waar nu 

enkel agrarische activiteiten worden ontplooid zal de komst van een AZC forse 

impact op de omgeving en omwonenden/bedrijven hebben. De direct omwonenden 

merken het meest van de vestiging van een AZC in hun onmiddellijke omgeving. Het 

is heel goed voorstelbaar dat, ondanks de reeds voorgenomen en door de 

Klankbordgroep geadviseerde maatregelen, het wonen en werken in de directe 

omgeving van een AZC leidt tot waardevermindering van bezit. Indien dit inderdaad 

leidt tot problemen is het rechtvaardig indien betrokkenen op een billijke wijze, door 

gemeente en COA gezamenlijk, gecompenseerd worden.  

De verkoopbaarheid van de woning en bedrijven in een wijde omgeving van het AZC 

zou door de komst/aanwezigheid van het AZC mogelijk kunnen afnemen. Het AZC 

zal daarnaast mogelijk een negatief effect hebben op de verkoopprijs. Wanneer de 

verkoop niet te realiseren is of de verkoopprijs  onder de objectief acceptabele prijs 

ligt, zal hiervoor door gemeente en COA  een oplossing geboden moeten worden.  

Het aantonen van bovengenoemde schade is niet eenvoudig. Bij de beoordeling van 

het schadebedrag dienen gemeente en COA de redelijkheid en billijkheid in acht te 

nemen. Het aannemelijk maken van de schadeomvang door de betrokkene zou 

voldoende moeten zijn.  

Maatregelen op en rond het terrein van het AZC laten onverlet dat 

omwonenden/bedrijven kosten zullen maken, bijvoorbeeld voor het realiseren van 

duidelijker erfafscheidingen. Nu loopt de tuin/grond veelal over in het weiland c.q. 

bouwland maar veranderingen in de infrastructuur kan aanpassing noodzakelijk 
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maken. Voor deze mogelijke kosten zal wel een maatregel opgenomen moeten 

worden. 

Er zijn bedrijven op het bedrijventerrein Haardijk (of mogelijk ook elders in de 

gemeente) die hun ambities, om op afzienbare termijn te expanderen richting de 

Heemserpoort, zien afgesneden. Overleg is dan gewenst. 

Voorkomen dient te worden dat omwonenden en bedrijven die aanspraak maken op 

schadevergoeding in verband met de komst/aanwezigheid van het AZC van het 

kastje naar de muur gestuurd worden. De gemeente en het COA dienen één partij 

aan te wijzen die namens hen beiden schadevergoedingsverzoeken kan afhandelen. 

De gemeente en het COA dienen hun draagplicht in onderling overleg te regelen. 

 
Advies 28: De Klankbordgroep adviseert gemeente en COA om voornoemde 

mensen en bedrijven voortvarend in redelijkheid en billijkheid te compenseren voor 

de door hen te maken (gemaakte) onkosten.  

Advies 29: De Klankbordgroep adviseert gemeente en COA dat onderhandelingen 

over de schadeloosstellingen alleen plaatsvinden met de gemeente.  

Advies 30: De Klankbordgroep adviseert gemeente en COA om bij de bepaling van 

de hoogte van de vergoeding genoegen te nemen met de redelijke aannemelijkheid 

van de door de aanvrager ingediende motivatie. 

Advies 31: De Klankbordgroep adviseert gemeente en COA om in voorkomende 

gevallen betrokkenen te compenseren bij non verkoop dan wel verkoop tegen een 

onacceptabele verkoopprijs van de woning. 

Advies 32: De Klankbordgroep adviseert gemeente en COA om een ruimhartige 

compensatieregeling op te nemen voor eventuele schade die op een of andere wijze 

te maken heeft met het AZC. 
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9. Communicatie; de verkeerde start  
De Klankbordgroep heeft geconstateerd dat er onder de omwonenden en 

ondernemers grote onvrede heerst over de wijze waarop de plannen met betrekking 

tot het toekomstig AZC aanvankelijk zijn gecommuniceerd.  

 

Vastgesteld moet worden dat het College en COA sedert begin oktober 2014 met 

elkaar in overleg waren (zie het Collegevoorstel dd. 7 oktober 2014) en dat het COA, 

in overleg met het College, op 2 februari 2015 een "spoedverzoek" heeft gericht tot 

de gemeente. Vervolgens werd op 16 februari 2015 een informatieavond gehouden 

voor omwonenden en had de Raad, aanvankelijk, na op 17 februari 2015 een 

oriënterende ronde te hebben gehouden, op 3 maart 2015 een principebesluit 

moeten nemen. Velen hebben deze gang van zaken als "een overval" ervaren. 

 

Leden van de Raad hebben de omwonenden tijdens bijeenkomsten en in persoonlijke 

gesprekken verzekerd dat zij goed naar de gemaakte opmerkingen geluisterd 

hadden. Een dergelijk geluid schept verwachtingen. De omwonenden zijn zeer 

teleurgesteld in het gegeven dat zij hun opmerkingen vervolgens niet terug hebben 

gezien in het besluit van de Raad of daarop een gemotiveerd weerwoord van de 

politiek hebben gehoord. 

 

Diverse omwonenden en ondernemers hebben het COA per email vragen gesteld 

en/of getracht het COA telefonisch te bereiken. Vragen zijn veelal niet beantwoord, 

telefonisch was het COA voor velen (herhaaldelijk) niet bereikbaar. 

 

Dit alles veroorzaakt gevoelens van onveiligheid omdat men zich “overgeleverd 

voelt” aan een bestuurlijke overmacht die onverhoeds en diep ingrijpt op de directe 

leefomgeving. Het zich niet gehoord en niet gerespecteerd voelen heeft het 

vertrouwen in College, COA en Raad bovendien zodanig geschokt dat velen reeds om 

die reden zich bereid hebben verklaard om tot in hoogste instantie te procederen.  

 

De Klankbordgroep heeft ervaren dat de bij velen levende negatieve gevoelens met 

betrekking tot de komst van een AZC konden worden omgebogen naar een bepaalde 

mate van acceptatie. Een constructieve opstelling van alle betrokken partijen is 

daarvoor een noodzakelijke voorwaarde. De Klankbordgroep wil in de toekomst deze 

constructieve opstelling voortzetten en heeft zijn adviezen vanuit een positief 

kritische houding genoteerd. 

 

In hoofdstuk 10 gaat de Klankbordgroep in op de naar haar oordeel noodzakelijke 

open communicatie tussen diverse partijen die het vertrouwen van omwonenden en 

ondernemers in het College, de Raad en het COA (verder) kunnen herstellen. 
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10. Communicatie met de omwonenden en ondernemers in 
de toekomst. 
Van belang is dat de omwonenden en toekomstige bewoners van het AZC in 

harmonie in het buurtschap Heemserveen kunnen wonen. Communicatie met de 

omwonenden en alle overige betrokkenen is daarbij wezenlijk. 

 
In voorgaand hoofdstuk 9 heeft de Klankbordgroep verwoord dat het aanvankelijk 

aan een volledige en tijdige communicatie heeft ontbroken. Een rol daarbij kan 

gespeeld hebben dat er geen duidelijke vertegenwoordiging van omwonenden en 

ondernemers in verband met de mogelijke komst van het AZC bestond.  

De Klankbordgroep is van oordeel dat tijdig overleg met een overlegorgaan als de 

Klankbordgroep, samengesteld uit omwonenden, ondernemers uit onder meer de 

wijk Marslanden en uit het centrum van Hardenberg en vertegenwoordigers van 

maatschappelijke organisaties, het ontstaan van weerstand en onvrede met 

betrekking tot het AZC in de toekomst kan helpen voorkomen. 

 

Diverse leden van de huidige Klankbordgroep hebben kenbaar gemaakt dat zij bereid 

zijn ook in de toekomst deel uit te maken van een begeleidingsgroep. 

Tot de taken van de toekomstige begeleidingsgroep zal moeten behoren het kritisch 

blijven volgen van de ontwikkelingen in en rond het AZC en het bevorderen van de 

juiste opvolging en uitvoering van de door gemeente en COA gesloten 

Bestuursovereenkomst met de daarin verwerkte adviezen uit de onderhavige 

Adviesnota. 

 

Dat communicatie met betrekking tot een AZC van groot belang is, wordt, zoals blijkt 

uit Communicatieplan, Nieuwbouw opvanglocatie COA gemeente Hardenberg 

(Versie 3, 28-1-2015), door gemeente en COA onderschreven. De Klankbordgroep 

vindt wel dat beide partijen die intentie nog moeten waarmaken. 

  

De Klankbordgroep verwacht, gehoord omwonenden en ondernemers, dat het tijdig 

en volledig verstrekken van juiste informatie, zowel gevraagd als ongevraagd, veel 

onvrede kan wegnemen en het vertrouwen kan herstellen. Door tijdig en juist te 

informeren zal de acceptatie en het draagvlak voor de noodzakelijke huisvesting 

toenemen.  

 

Goede communicatie tussen Hardenbergse partijen zal de communicatie tussen 

asielzoekers en andere betrokkenen op termijn ook in positieve zin kunnen 

stimuleren. 

 

Voorts roept de Klankbordgroep de politiek en het COA op zich in te spannen om 

verbindend op te treden naar de samenleving, waarin we een zich ontwikkelende 

polarisatie hebben bespeurd rond het AZC thema. 
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Advies 33: De Klankbordgroep adviseert gemeente en COA om ook in de toekomst 

met een begeleidingsgroep bestaande uit omwonenden, ondernemers en 

vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties samen te werken en deze 

begeleidingsgroep de status van adviesorgaan toe te kennen. 

 
Advies 34: De Klankbordgroep adviseert gemeente en COA om in de toekomst 

steeds tijdige en volledige informatie te verstrekken en op een zodanige wijze te 

reageren op vragen en opmerkingen van omwonenden en ondernemers dat zij zich 

serieus genomen en gehoord weten.  

 

Advies 35 : De Klankbordgroep adviseert gemeente en COA om maatregelen te 

nemen die er toe leiden, dat emailberichten binnen korte tijd (inhoudelijk) worden 

beantwoord en de telefonische bereikbaarheid wordt verbeterd. Tot deze 

maatregelen dienen gerekend te worden het aanwijzen, zowel door de gemeente als 

COA, van één vaste contactpersoon voor de omwonenden en ondernemers. 
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11. Tot slot 
De Klankbordgroep hoopt dat Hardenberg 500 asielzoekers een veilige plek kan 

bieden in Heemserveen. In de nota is geprobeerd om de adviezen toe te spitsen op 

een goede start, op het creëren van een basis voor de toekomst. Vanzelfsprekend is 

er hierna een vervolg, waar iedereen met elkaar nieuwe ontwikkelingen doormaakt 

op basis waarvan weer nieuwe punten aan de orde worden gesteld. Wij vertrouwen 

erop, dat alle betrokkenen op termijn, in harmonie en met een goed gevoel terug 

zullen kunnen kijken op dit hele proces. 
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12. Bronnenlijst 
De volgende bronnen zijn door de Klankbordgroep AZC Heemserpoort geraadpleegd: 

 

 Brief COA d.d. 2 februari 2015 

 Raadsvoorstel d.d. 10 februari 2015 

 Vastgestelde Structuurvisie Heemserpoort d.d. 17 februari 2010 

 Website COA 

 Gesprek met Gerrie van den Berg (COA) en Ton Hermsen (COA) 

 Huisregels COA 

 Bestuursovereenkomsten tussen diverse gemeenten en COA 

 Advies Klankbordgroep Zutphen 

 Informatiemap AZC bij aankomst 

 Intentieovereenkomst gemeente Hardenberg – COA 

 Website Heemserpoort v/d gemeente + onderliggende stukken via de website 

 Gesprek met Isabelle Mensink van de politie 

 Gesprek met Erik Hakkert en Egbert Schepers inzake Onderwijs 

 Gesprek met Pauline Terwijn van de Saxenburgh Groep 

 Gesprek met burgemeester Snijders en wethouder Prinsse 

 ANWB  

 Rapport “Verkennende studie naar regionale verschillen in relatie tot 

verkeersveiligheid” – van Drs. S. Houwing, dr. L.T. Aarts, dr. M.C.B. Reurings 

& dr. C.A. Bax, 10-2012: https://www.swov.nl/rapport/R-2012-10.pdf 

 Rapport “Asielmigratie en criminaliteit” – van J. de Boom, E. Snel en G. 

Engbersen uit 2008: http://repub.eur.nl/pub/17966 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.swov.nl/rapport/R-2012-10.pdf
http://repub.eur.nl/pub/17966
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13. Bijlagen 
De volgende bijlagen behoren bij de Adviesnota “Veilige opvang met behoud 

leefbaarheid”: 

 

A. Bijlage overzicht leden van de Klankbordgroep AZC Heemserpoort 

B. Bijlage Plangebied Heemserpoort d.d. 15 april 2015 

C. Bijlage Akoestisch rapport t.b.v. woning a/d Jachthuisweg 8 

D. Bijlage Raadsbericht Onnen – verschillen POL en AZC 

E. Bijlage Inrichtingsschets o.b.v. uitgangspunten / adviezen Klankbordgroep 

F. Bijlage Rapportage Incidentenregistratie in IBIS 

G. Bijlage Verslag ontwerpsessie / onderzoeken d.d. 26 mei 2015 

H. Bijlage Nieuws IND d.d. 14-04-2015 

I. Bijlage Brief bestuur Haardijk inzake beveiligingscamera’s 
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Deelnemers Klankbordgroep AZC Heemserpoort | Bijlage A 
 

Deelnemers 
Klankbordgroep 
 

 

 
De leden zijn afkomstig uit diverse 
groeperingen uit Hardenberg, welke zij al 
dan niet formeel vertegenwoordigen.  

 
Nr. 

 
Naam: 

 
1 

 
Benten, van A. 

 
2 

 
Bloemenhuis Linz 

 
3 

 
Boeke, A.W. 

 
4 

 
Bolks, A. 

 
5 

 
Bosscher, H. 

 
6 

 
Braaksma, R. 

 
7 

 
Breukelman, J. 

 
8 

 
Brink, D. 

 
9 

 
Buitenhuis, H.J. 

 
10 

 
Diender, A. 

 
11 

 
Duignan, L. 

 
12 

 
Eggen, M. 

 
13 

 
Eshuis, L. 

 
14 

 
Frijling, A. 

 
15 

 
Godefroy-Diender, K. en M. 

 
16 

 
Hamberg, R. 

 
17 

 
Heerspink, G. 

 
18 

 
Hesseling, K. 

 
19 

 
Hofsink, E.  

 
20 

 
Hofsink, G. 

 
21 
 

 
Horstra, E 
 



   
 

2 
 

 
Nr. 

 
Naam: 

 
22 

 
Houten, van K.P. 

 
23 

 
Jansen, M. 

 
24 

 
Karamat, A 

 
25 

 
Kerssies, J. 

 
26 

 
Leideman, B. en A. 

 
27 

 
Meulenkamp, I. en L. 

 
28 

 
Mulder, J. 

 
29 

 
Odink, A. 

 
30 

 
Oelen, J. 

 
31 

 
Otten, K. 

 
32 

 
Palstring, C. 

 
33 

 
Poelenije, E. en M. 

 
34 

 
Roerdinkholder, R. 

 
35 

 
Schoemaker, H. 

 
36 

 
Schoemaker, G 

 
37 

 
Schooten, van G.A. 

 
38 

 
Schottert, E. 

 
39 

 
Smid, H. 

 
40 

 
Vedelaar E. en H. 

 
41 

 
Wolbink, T. 

 
42 

 
Zieleman, B. 
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De belangrijkste verschil len tussen een POL en een AZC zijn: 
 
 
POL AZC 

Asielzoekers zijn nog maar sinds kort 
in Nederland 

Asielzoekers al wat langer in Nederland 

Nog geen start met asielprocedure 1e beslissing is genomen, men weet waar 
men aan toe is. (werken aan inburgering of 
terugkeer) 

Verbli jfsperiode slechts enkele 
maanden 

Verbli jfsperiode ongeveer een jaar 

Ontvangen geen zakgeld en leefgeld Ontvangen wel zakgeld en leefgeld (doen hun 
boodschappen in de directe omgeving) 

Zijn afhankeli jk van hetgeen hun 
aangeboden wordt (o.a. magnetron-
maalti jden) / Kunnen de draad nog 
niet weer oppakken (frustratie) 

Zijn redeli jk zelfstandig en kunnen hun eigen 
maalti jden bereiden (draagt bij aan 
tevredenheid) 

Bewoners nog erg onzeker en onrustig Meer zekerheid, meer rust 

Geen ti jd om enige binding met het 
dorp te kri jgen, snappen nog weinig 
van hun omgeving 

Ontstaan sociale contacten in omgeving en 
daarmee meer binding en onderling begrip. 
Draagt bij aan een betere verstandhouding 
met de buurt 

Spreken geen woord Nederlands Basiskennis van Nederlands wordt ontwikkeld 

Steeds opnieuw voorlichten over 
omgeving en de daarmee samen-
hangende leef- en gedragsregels en 
wanneer klaar vertrekt men alweer 
(vergt veel investering versus een  
klein en niet bli jvend resultaat) 

Meer t i jd en gelegenheid om zich de leef en 
gedragsregels van hun specif ieke omgeving 
eigen te maken Investeringen in dezen lonen. 

Erg groot beroep op medische 
voorzieningen i.v.m. acute klachten 
( langere ti jd geen gebruik kunnen 
maken van medische zorg i.v.m. 
vluchtsituatie) 

De meest acute klachten zijn veelal 
verholpen. 

Ledigheid en verveling vanwege het 
nog niet kunnen richten op de 
toekomst (procedure nog niet gestart) 

Kunnen verder met hun leven, zich r ichten op 
de toekomst (eerste beslissing op procedure 
is reeds genomen) 

Hebben geen fiets, moeten alles 
lopend doen 

De meesten beschikken over een fiets 

Kinderen/pubers vervelen zich, zijn 
daarom soms ook lastig (ondeugend) 

Kinderen/pubers gaan naar school, minder 
verveling en daarmee minder overlast voor 
zowel ouders als omgeving. Draagt ook bij 
aan rust voor ouders  

Moeten nog wennen Zijn meer gewend 



 2   

Onderwijs is lastiger te organiseren 
i.v.m. grote doorstroom leerlingen 

Onderwijs is beter te organiseren door 
gemiddelde verbli jfsduur van een jaar 

Alle bewoners verbli jven op locatie Wat minder bewoners op locatie i.v.m. verbli jf  
bij familie of vrienden elders in NL 

Programma is gericht op korte 
verbli jfsduur 

Programma is gericht op langer verbli jf  in NL 
en op inburgering 

Achtergrond en problematiek van 
bewoners zijn niet in beeld bij COA 

Achtergrond en problemen van bewoners zijn 
veel beter in beeld bij COA 
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Verslag Klankbordgroep Heemserpoort Hardenberg 
 
Datum: 26 mei 2015 
 
Aanwezig: mevr. Godefroy, dhr. Schottert, dhr. Poelenije, dhr. Horstra, dhr. Kerssies, dhr. 
Roerdinkholder, dhr. Vedelaar, dhr. Leideman (namens de klankbordgroep) 
dhr. Ekkelenkamp, dhr. Littel, dhr. Bruns (namens de gemeente Hardenberg) 
dhr. Hermans, dhr. Osinga  (namens Coa) 
 
Afwezig: mevr. Tieltjes-Peters (gemeente Hardenberg) 
_____________________________________________________________________________ 
 
Opening 

Dhr. Ekkelenkamp opent het overleg en na een korte voorstelronde stellen wordt het doel van het 

overleg gezamenlijk vastgesteld.  

 

Doelen:  

- Inventariseren van de benodigde onderzoeken en per onderwerp duiden van de 

onderzoeksaspecten die in de uitwerking aan de orde moeten komen.  

- Eisen en wensen van de direct aanwonenden  inventariseren zodat de inrichtingstekening 

van 19 mei jl. hierop aangepast kan worden.  

- Voor de invulling van een leefbaarheids- en veiligheidsonderzoek gevoel krijgen bij het 

bureau I&O-research, de onderzoeksopzet van een wijkmonitor en inventariseren welke 

vragen  specifiek worden meegegeven aan I&O. 

 

Onderzoeken en onderzoeksvragen 

De volgende onderwerpen voor onderzoek worden benoemd: 

 

Onderwerp Verkeersveiligheid, met de onderzoek aspecten specifiek: 

- Bij een eventuele verplaatsing van de bushalte, wat is de meeste geschikte locatie en 

waarom? 

- Verkeersstromen en samenstelling parallelweg tussen de Tuin Kado en Rotonde 

Haardijk/Jachthuisweg  in relatie tot de verkeersveiligheid en benodigde fysieke 

maatregelen zoals bv. trottoirs/openbare verlichting  e.d. 

- Als de Polendwarsweg als calamiteitenontsluiting gebruikt wordt, aan welke 

inrichtingseisen moeten deze dan voldoen?  

- Hoe lopen de verkeersstromen van en naar het centrum en het voorzieningengebied in de 

Marslanden?  

  

Onderwerp Geluid, met de onderzoek aspecten specifiek: 

- Wat is het effect van een azc op de directe omgeving en dan met name de direct 

aanwonenden?  

- Hoever is verplaatsing van het azc of een deel van het azc richting Jachthuisweg mogelijk 

i.v.m. geluid op de aanwezige duivensport Polendwarsweg en woongenot directe 

aanwonenden? 

 



- Wat is het geluidseffect van de verwachte verkeersbewegingen van passerende wandelaars 

en overige verkeer op met name Jachthuisweg 2, 4 en 6a? 

 

Onderwerp Verlichting, met de onderzoek aspecten specifiek: 

- Wat zijn de effecten van de benodigde verlichting op de locatie van het azc voor de directe 
omgeving?  

- Op welke wijze kan het verlichtingsvervuiling tot een minimum beperkt blijven? Deze vraag 

is met name van belang vanwege de aanwezigheid van de duivensport aan de 

Polendwarsweg van de familie Leideman; 

- In hoeverre is er aanvullende openbare verlichting nodig: 

o parallelweg Jachthuisweg tussen de rotonde Haardijk/Jachthuisweg en inrit azc;  

o langs de inrit naar het azc; 

o aan de Polenweg; 

 

Onderwerp GSM Netwerk / Internet, met de onderzoek aspecten specifiek: 

- veel ondernemers in de omgeving van de Heemserpoort zijn afhankelijk van het gsm-

netwerk, wat is het effect van een azc op het gsm-netwerk en daarmee de bereikbaarheid 

op mobiele apparaten? Aandachtspunt is onderzoek op netwerken van alle providers. 

- Het huidige buitengebied is voorzien van telefoonlijnen van koper waarover de 

internetverbindingen tot stand komen. Wat is het effect op deze lijnen door de komst van 

een azc? 

 

Aanpassingen inrichtingsschets van 19 mei 2015 

De inrichtingsschets van 19-05 die de consequenties van het concept-advies van de klankbordgroep 

inzichtelijk maakt is besproken. Voor de advisering van de klankbordgroep worden twee 

inrichtingsschetsen opgesteld. Eén schets die voldoet aan de kaders die door de gemeenteraad en 

college zijn besloten (aantal max 1.000)  en één die past binnen de kaders van het advies van de 

klankbordgroep (aantal max. 500). Op basis van onderstaande aspecten wordt de inrichtingsschets 

door Coa aangepast: 

- Afstand tot de Jachthuisweg aanpassen van minimaal 200 meter naar minimaal 75 meter. 

- Afstand tot de bestaande woningen minimaal 100 meter waarbij de woonunits plaatsen 

langs de toegangsweg. 

- Aardewal ook ontwerpen aan zijde Polendwarsweg , aan alle vier zijden. 

- De voorziening voor de school in de schetsen opnemen. 

- Hoe is het onderhoud van de omgeving georganiseerd? 

 

Procesafspraak: 

- Coa maakt twee nieuwe ontwerpen die in de klankbordgroep terug komen en waarop nog 

een keer gereageerd kan worden door middel van een overleg met aanwezigen. 

- Indien gewenst kunnen direct aanwonenden een individuele afspraak maken.  

 

  



Onderzoeksopzet Veiligheid en Leefbaarheid 

De gemeente heeft op basis van de wens voor een leefbaarheids- en veiligheidsonderzoek contact 

opgenomen met onderzoeksbureau I&O-research (http://www.ioresearch.nl/) . De gespreksnotitie 

van I&O wordt met de aanwezigen gedeeld (bijlage bij verslag).  

Onderstaande vragen worden benoemd voor een verder gesprek tussen I&O en gemeente op 

donderdag 28 mei a.s.: 

- Hoe groot moet het onderzoeksgebied zijn: voorstel gemeente is 

Heemserveen/Rheezerveen, Marslanden, Haardijk I&II en centrum Hardenberg 

- Kan het onderzoek tweeledig opgezet worden: 

o nulmeting met herhalingsmeting en aanvullend een afsprakenkader voor overleg 

met partijen. 

o Wat is het effect van een azc op de omgeving in totaliteit en in hoeverre is I&O in 

staat om de economische effecten van een azc in beeld te brengen. 

- Bij een onderzoek is het noodzakelijk dat de doelgroepen achteraf geduid kunnen worden 

om aan de ene kant de gevolgen op de directe omgeving te filteren en om het oordeel en 

effect op de directe omgeving zwaarder te laten wegen in eventuele maatregelen en 

afspraken met partijen. 

 

I&O-research zal gevraagd worden om een voorbeeld enquête. Daarnaast is de vraag aan I&O-

research wat hun advies in deze casus is en in hoeverre I&O ervaring heeft met de komst van een 

azc? 

 

Rondvraag 

Bij de rondvraag is het de heer Leideman die zijn zorgen uit over de wijze waarop gemeente en Coa 

omgaan met de uitkomsten van de onderzoeken.  

http://www.ioresearch.nl/
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Aantal eerste asielaanvragen in Nederland
In de afgelopen maand maart 2015 ontving de IND 800 eerste asielaanvragen, 8% meer dan in februari (741). Het
aantal eerste asielaanvragen van Syrische asielzoekers (192 in maart) ligt nog steeds aanzienlijk lager dan in het
laatste kwartaal van 2014. Ook het aantal eerste asielaanvragen van staatloze asielzoekers (16 in maart),
voornamelijk staatloze Palestijnen uit Syrië, daalt nog fors ten opzichte van 2014.

Herhaalde asielaanvragen
In een aantal gevallen dienen asielzoekers na een eerste ook een tweede (of volgende) asielaanvraag in. Dit kan
om uiteenlopende redenen zijn. In maart 2015 werden er 188 herhaalde asielaanvragen ingediend. In februari
waren dat er 226. De belangrijkste nationaliteiten bij de tweede en volgende asielaanvragen zijn Irakese en
Afghaanse nationaliteiten.

Nareis
Binnen drie maanden na verlening van een verblijfsvergunning asiel kunnen statushouders een mvv (machtiging
voorlopig verblijf) voor hun gezinsleden aanvragen. Indien de aanvraag voldoet aan de voorwaarden en het visum
wordt verstrekt, krijgen deze gezinsleden na binnenkomst in Nederland een afgeleide asielvergunning. In maart
bedroeg het aantal gezinsleden dat Nederland is in gereisd 562.
Als gevolg van het grote aantal asielaanvragen van Syriërs en staatlozen uit Syrië in 2014, zal naar verwachting
dit aantal de komende tijd flink toenemen. 

Andere Europese landen
In 2014 kwamen er bijna 600.000 asielzoekers naar de EU plus Zwitserland en Noorwegen (597.915). Duitsland
ontvangt de meeste asielzoekers binnen de EU. In 2014 waren dat ruim 173.000 eerste asielaanvragen. Zweden
staat op de tweede plaats in deze ranking van bestemmingslanden met ruim 75.000 eerste asielaanvragen.
Nederland staat op de achtste plaats, nadat de nareizigers in deze uitgave van de rapportage ook zijn afgesplitst
van de eerste asielaanvragen.

Meer informatie
IND Rapportages
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Coöperatie Bedrijvenpark Haardijk 

Parkmanager: Mark van Mast 

Mob: 06-10983746 

m.vanmast@bmdparkmanagement.nl 

Gemeente Hardenberg 

T.a.v.: College van B&W 

Postbus 20 

7770AA Hardenberg 

 

 

Datum: 4 mei 2015 

Betreft: komst asielzoekerscentrum (AZC) nabij Haardijk 

 

Geacht college, 

 

Door de komst van het AZC in de directe nabijheid van Bedrijvenpark Haardijk zien wij ons 

genoodzaakt om onze huidige beveiliging te evalueren. Als onze partner in het Keurmerk Veilig 

Ondernemen (KVO) stellen we u daar graag van op de hoogte en vragen u mee te denken over het 

vervolg. 

 

Tot op heden hebben we ons prima kunnen redden met preventieve surveillance van een 

beveiligingsdienst. Deze doet enkele keren per nacht ons terrein aan. Verder reageert de beveiliger 

op alarmmeldingen van individuele bedrijven. Dit heeft niet kunnen voorkomen dat er de afgelopen 

jaren alsnog enkele keren is ingebroken maar we zitten nog ruim onder het landelijke gemiddelde.  

 

Het staat niet onomstotelijk vast dat de komst van een AZC leidt tot hogere criminaliteit. Wel zullen 

onze ondernemers meer toeloop krijgen. Dat zal in ieder geval gelden voor de op consumenten 

gerichte bedrijven op Haardijk. Op het noordelijke deel van Haardijk wordt ook gewoond. Dit deel ligt 

op korte afstand van het plangebied voor het te vestigen AZC. In dat opzicht lijkt het ons opportuun 

om te kijken naar mogelijkheden om continu toezicht op Haardijk te organiseren in het kader van 

zaaksbescherming van de ondernemers.  

 

Continu toezicht met personele bezetting (beveiligers/toezichthouders) is een kostbare zaak. Het 

gebied Haardijk is daar misschien ook te klein voor. Daarom stellen wij voor om camera’s te plaatsen 

in de openbare ruimte. Bij voorkeur op de toegangswegen van ons bedrijvenpark zodat we zicht 

hebben op alle bewegingen van en naar het bedrijvenpark.  

 

Wij willen graag in gesprek met de gemeente over een bijdrage in het realiseren van cameratoezicht. 

Temeer daar tot voor enkele maanden gelden cameratoezicht overbodig bleek. Wellicht kan het COA 

daar ook een rol bij spelen. De gemeente Katwijk heeft bijvoorbeeld in 2008 een overeenkomst 

gesloten met het COA waarbij door laatstgenoemde twee camera’s zijn toegezegd voor omliggende 

particuliere terreinen.  

 

Graag vernemen wij van u wanneer we een oriënterend gesprek kunnen voeren over voornoemde.  

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur 

 

 

John Wessels, voorzitter 

Coöperatie Haardijk  
Kopie: klankbordgroep AZC 


