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Stichting Sociaal Oosterhesselen
Wan 12, 7861CR Oosterhesselen
sociaaloosterhesselen@gmail.com

raadsleden van de gemeente Coevorden
per email verzonden
cc. pers
Oosterhesselen, 16 maart 2016

Betreft: toelichting inspraak Sociaal Oosterhesselen d.d. 8 maart 2016

Geachte raadsleden,
Als reactie op de inspraak van de heer Wietse Kuipers, namens Stichting Sociaal
Oosterhesselen, tijdens de commissievergadering van 8 maart 2016, heeft u gevraagd of wij
onze beweringen konden staven. Op 12 maart 2016 hebben we u reeds per brief op de
hoogte gesteld van de vernietigende analyse van de bestuursovereenkomst door Mr Van
Kempen.
Onderstaand treft u een overzicht, met bronvermelding, van de halve waarheden,
ingetrokken beloftes en leugens waarvan het college zich tot op heden heeft bediend in de
informatievoorziening rondom de plannen voor het beoogd AZC in Oosterhesselen.
1. Bestemmingsplan AZC Aalden: college belooft de bevolking maximaal 450
asielzoekers in de gemeente Coevorden en komt dit nu niet na.
Op 22 mei 2012 heeft de gemeenteraad van Coevorden het gewijzigde bestemmingsplan
voor het AZC in Aalden vastgesteld. Uit een toelichting, als bijlage toegevoegd aan dit
bestemmingplan, blijkt dat het gewijzigde bestemmingsplan is geaccepteerd onder de
uitdrukkelijke voorwaarde dat het COA ermee akkoord gaat dat de hele gemeente
Coevorden maximaal 450 asielzoekers huisvest. (zie bijlage 1). In deze toelichting staat
tevens: ‘Tijdens het overleg van 20 oktober 2011 heeft het COA aangegeven dat de
plannen voor het uitbreiden van de opvangcapaciteit van het AZC te Aalden pas speelt
over 10 á 15 jaren.’
De toezegging dat de gemeente Coevorden maximaal 450 asielzoekers zal huisvesten is
ook nog steeds te lezen op de site van de gemeente (zie bijlage 2). Met de realisatie van
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een extra AZC in Oosterhesselen gaat het college lijnrecht in tegen deze contractueel
vastgelegde toezegging aan de bevolking.
2. Het college spreekt zichzelf tegen voor wat bereft de waarde van toelichtingen en
side-letters bij overeenkomsten.
Het college heeft in het afgelopen jaar herhaaldelijk de waarde van bovenstaande
toelichting op het bestemmingsplan van Aalden gebagatelliseerd. Tegelijkertijd beweert
het college nu dat de side-letter bij de bestuursovereenkomst voor het beoogd AZC in
Oosterhesselen wel keiharde garanties bevat. Op basis hiervan zijn er maar twee
conclusies mogelijk:
(I) Of het college heeft niet de waarheid gesproken toen aan het verlengen van het
bestemmingsplan voor het AZC in Aalden de expliciete — ook door het COA
geaccepteerde — eis van maximaal 450 asielzoekers voor de gehele gemeente
Coevorden werd verbonden.
(II)Of de side-letter bij de bestuursovereenkomst voor Oosterhesselen is inderdaad
juridisch volkomen waardeloos, waarop wij u reeds per brief hebben gewezen.
In dat geval is dus ook de conclusie gerechtvaardigd dat dankzij de afgesloten
bestuursovereenkomst het COA alle afspraken over geleidelijke instroom en
samenstelling over het AZC in Oosterhesselen kan negeren. En dat daarmee uw
moties in deze alsnog door het college zijn genegeerd .
3. Onderzoek naar tevredenheid omwonenden Aalden blijkt niet te bestaan
Op de informatieavond van 12 februari 2015 heeft het college beweerd dat er in Aalden
een onderzoek zou hebben plaatsgevonden waaruit zou blijken dat omwonenden geen
probleem hebben met het AZC in Aalden. Uit correspondentie van het Plaatselijk Belang
Oosterhesselen blijkt dat dit ‘onderzoek’ slechts een artikel uit een vakblad betrof waarbij
de omwonenden niet waren betrokken (zie bijlage 3).
4. Het college beweerde dat het bestemmingsplan van de Klecke passend is maar men
wist (of had moeten weten) dat dit niet zo was.
Op de informatieavond van 12 februari 2015 heeft burgemeester Bouwmeester twee keer
stellig verklaard dat het vigerende bestemmingsplan het vestigen van een AZC op De
Klencke toestaat.
In een brief van 23 februari 2015 heeft Sociaal Oosterhesselen het college en de raad er
op gewezen dat het bestemmingsplan geen AZC toestaat (zie bijlage 4). In een brief van
26 februari 2015 stelt het college dat men op basis van een extern oordeel inderdaad
heeft moeten concluderen dat een AZC op De Klencke in het huidige bestemmingsplan
niet is toegestaan (zie bijlage 5).
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Deze brief is uiterste merkwaardig. Want het ‘externe onderzoek’ waarnaar de brief van 26
februari 2015 verwijst blijkt pas op 27 februari geschreven en pas op 2 maart door de
gemeente Coevorden ontvangen (zie bijlage 6). Het heeft er dus alle schijn van dat de
brief van 26 februari 2016 (in bijlage 5) overhaast is opgesteld om te ‘verklaren’ waarom
burgemeester Bouwmeester op 12 februari 2015 onjuiste informatie heeft verstrekt over
het bestemmingsplan.
5. De argumentatie dat het COA AZC’s met minder dan 400 personen niet accepteert
blijkt niet te kloppen.
In diverse vergaderingen, onder andere met de klankbordgroep, heeft wethouder Brink
beweerd dat het COA alleen een veilig en goed georganiseerd AZC kan voeren bij een
minimumaantal van 400 bewoners. Deze bewering staat tot op de dag van vandaag nog
op de site van de gemeente Coevorden (zie bijlage 7). Echter uit de site van het COA blijkt
dat een reguliere opvang al mogelijk is met 300 bewoners (zie bijlage 8).
6. De bewering dat het COA alleen de duur van minimaal 5 jaar accepteert blijkt niet te
kloppen.
In diverse vergaderingen heeft wethouder Brink bij herhaling beweerd dat het COA alleen
een AZC accepteert voor de minimale duur van 5 jaar. Uit de site van het COA blijkt dat
een reguliere opvang al mogelijk is voor een termijn van minimaal twee jaar (zie bijlage 8).
7. Uiteindelijk bepalen het kabinet en het COA waar een AZC komt
Dit is steevast het laatste argument waar het college zich achter verschuilt. Het is
pertinent niet waar. Gemeentes die de democratie en hun bevolking wel serieus nemen
onderhandelen met het COA over aanpassingen en het maximale aantal asielzoekers,
houden referenda en sommige plannen van het COA die op veel bezwaar stuiten worden
zelfs afgeblazen. Sinds het debacle in Oranje hebben kabinet en kamer zelfs expliciet
aangegeven dat burgemeesters het laatste woord hebben. Maar het college van
Coevorden bleef en blijft herhalen dat ze met de rug tegen de muur stonden en het COA
niets konden weigeren.
Helaas is deze onwaarheid inmiddels bewaarheid geworden nu burgemeester
Bouwmeester de door het COA gedicteerde bestuursovereenkomst bij het kruisje heeft
getekend waardoor de gemeente alle mogelijkheden tot bijsturen van de plannen voor een
AZC uit handen heeft gegeven (zie de analyse van Mr Van Kempen in onze brief van 12
maart 2016)
8. Het college beweert schriftelijk opgevraagde informatie niet te hebben maar blijkt er
later wel over te beschikken.
Op 4 februari 2016 heeft Stichting Sociaal Oosterhesselen het college een verzoek
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gestuurd op basis van de Wet openbaarheid van bestuur, onder nummer WOB 2016-17
(zie bijlage 9). In dit verzoek hebben wij gevraagd om een overzicht van alle incidenten die
hebben plaatsgevonden op, en in een straal van 5 km rond, het AZC in Aalden/Zweeloo,
vanaf de datum van ingebruikstelling van dit AZC tot aan heden. Op 11 februari 2016 heeft
het college per brief geantwoord niet aan dit verzoek te kunnen voldoen omdat de
gemeente niet over dit overzicht beschikt (zie: bijlage 10).
Op 22 februari 2016 bleek deze uitleg niet te kloppen toen wethouder Brink in een
interview op radio Drenthe wel bleek te beschikken over alle informatie over 2015 waarom
Sociaal Oosterhesselen had gevraagd, te weten: de incidenten op het AZC in Aalden.
Nadat wij de gemeenteraad op 25 februari 2016 per brief hebben gevraagd wethouder
Brink aan te spreken op de discrepantie tussen het formele antwoord op een Wob-verzoek
en zijn uitspraken op de radio (zie bijlage 11), heeft het college in een brief, verstuurd op 1
maart 2016, gepoogd de eerder ontkenning over het bestaan van informatie over de
incidenten in Aalden terug te draaien (zie bijlage 12).
Echter, ook deze brief van het college klopt niet. De brief stelt dat de lijst met de
incidenten-analyse van de politie aangaande het AZC in Aalden aan de gemeenteraad is
gericht en derhalve niet aan ons verzoek tegemoet komt. Op de radio heeft wethouder
Brink echter verklaard dat lijst openbaar is en voor iedereen toegankelijk. Als dat zo is,
waarom is die lijst ons dan niet meteen toegestuurd als antwoord op ons Wob-verzoek?
Dat had makkelijke gekund. Het Wob verzoek is gedateerd op 4 februari 2016 en de
raadsbrief is al openbaar gemaakt op 2 februari 2016.

Bovenstaand overzicht toont aan dat het college zich inzake het beoogd AZC in
Oosterhesselen stelselmatig schuldig maakt aan schending van de algemene beginselen
van behoorlijk bestuur door onjuiste informatie te verstrekken, informatie achter te houden
en terug te komen contractueel vastgelegde afspraken.
Ik hoop u hiermee voor nu voldoende te hebben ingelicht.

Met vriendelijke groet,

Trijntje Zwart
voorzitter Stichting Sociaal Oosterhesselen

Bijlage 1
Bijlage Aanleiding, verloop van de procedure en overwegingen
Tijdelijke vrijstelling voor het AZC
Het perceel Witte Zandpad 1 te Aalden is in het verleden in gebruik geweest als internaat Het
Witte Zand. Het internaat is reeds geruime tijd niet meer in gebruik en op 14 mei 1996 is een
tijdelijke vrijstelling verleend voor de duur van 5 jaren voor de vestiging van een
asielzoekerscentrum (AZC).
Verzoek om handhaving
Op 24 oktober 2008 is een verzoek om handhaving ingediend welke betrekking heeft op de
vestiging van het AZC. In het verzoek om handhaving is gewezen op het feit dat er op het
terrein onvergunde bebouwing aanwezig is en dat de gronden in strijd met het
bestemmingsplan worden gebruikt.
Naar aanleiding van de brief van 24 oktober 2008 is op 20 februari 2009 in het kader van
handhaving een vooraankondiging verzonden en op 19 augustus 2009 een last onder
dwangsom verzonden. In de last onder dwangsom wordt aangegeven dat het Centraal
Orgaan opvang Asielzoekers (COA), als eigenaar van het AZC, de situatie in oorspronkelijke
toestand moet herstellen of in overeenstemming met het bestemmingsplan moet brengen.
Verzoek om herziening van het bestemmingsplan
In reactie op de last onder dwangsom heeft het COA bij brief van 26 augustus 2009 verzocht
om gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan waardoor het AZC te Aalden wordt
gelegaliseerd.
Zicht op legalisatie
Op 7 april 2011 is het ontwerpbestemmingsplan AZC te Aalden ter inzag gelegd. Doordat er
een ontwerpbestemmingsplan ter inzage is gelegd voor het AZC te Aalden is de kans dat het
AZC ter plaatse wordt gelegaliseerd voldoende reëel geworden. Het handhavingstraject is
daarmee ten einde.
Gedeeltelijke vernieuwing
Op 3 juni 2009 is een bouwvergunning verleend voor het gedeeltelijk vernieuwen van
wooneenheden op het perceel en het oprichten van een portiersloge. Deze bouwvergunning
is met toepassing van een vrijstelling op grond van artikel 19 lid 1 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening (oud) verleend.
Op 30 juli 2009 is door omwonenden bezwaar gemaakt tegen de bouwvergunning. Bij brief
van 25 augustus 2009 hebben de omwonenden een verzoek om voorlopige voorziening
ingediend. De voorzieningenrechter heeft op 29 september 2009 het verzoek om voorlopige
voorziening afgewezen.
Op 5 januari 2010 heeft uw college besloten om de ingediende bezwaren niet ontvankelijk te
verklaren. Met de brief van 25 februari 2010 is door de omwonenden beroep ingesteld bij de
Rechtbank Assen.
Verloop van de procedure
Bij besluit van 22 maart 2011 heeft uw college besloten de bestemmingsplanprocedure op te
starten. Het besluit is gepubliceerd in de Coevorden huis-aan-huis en de Staatscourant van 6
april 2011. Aansluitend heeft het ontwerpbestemmingsplan, met de daarbij behorende
relevante stukken voor een periode van 6 weken ter inzage gelegen.
Tijdens de terinzagelegging is iedereen in de gelegenheid gesteld om zijn of haar zienswijze
op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen. Tijdens de
terinzagelegging zijn door de volgende (rechts-)personen zienswijzen naar voren gebracht:
o De bewoner(s) van het perceel Gelpenberg 22, 7854 TB te Aalden;
o De bewoner(s) van het perceel Gelpenberg 14, 7854 TB te Aalden;
o De heer J.R. Koopman, namens Dorpsbelangen Aalden;
o De heer J.C.M. Damming van Stichting Unive Rechtshulp, namens de bewoner(s)
van het perceel Gelpenberg 20 7854 TB te Aalden.

De zienswijzen zijn als bijlage opgenomen bij het advies aan het collegeadvies.
De heer Koopman en de heer Damming hebben aangegeven dat zij gehoord willen worden
naar aanleiding van de door hun naar voren gebrachte zienswijze. Deze hoorzittingen hebben
plaats gevonden op 5 juli 2011.
Overleg
Tijdens de hoorzittingen zijn de naar voren gebrachte zienswijzen toegelicht. Vanuit de
gemeente is tijdens de hoorzittingen aangeboden om een overlegtraject aan te gaan met als
doel dat alle partijen tot overeenstemming te komen over de inhoud van het
bestemmingsplan. Alle partijen hebben hiermee ingestemd.
De omwonenden hebben te kennen gegeven dat, indien overeenstemming wordt bereikt over
de inhoud van het bestemmingsplan voor het AZC te Aalden, zij het beroep dat zij hebben
ingediend tegen de vrijstelling voor het nieuwe gedeelte van het AZC willen intrekken.
Op 12 september 2011 heeft er een overleg plaats gevonden met het COA. Tijdens dit
overleg is aangegeven dat de omwonenden en Dorpsbelangen hebben ingestemd met een
traject waarbinnen overleg wordt gevoerd over de inhoud van het bestemmingsplan met het
doel te komen tot een bestemmingsplan dat de bezwaren wegneemt.
Het overleg van 12 september heeft ertoe geleid dat het COA overweegt in welke mate zij
bereid is om aanpassingen van het ontwerpbestemmingsplan te accepteren. Op basis van de
reactie van het COA is een overleg op 20 september 2011 gepland. Tijdens dit overleg zijn de
wensen van het COA en de zorgen van de omwonenden besproken.
De volgende punten zijn tijdens dit overleg naar voren gekomen:
- Het COA heeft de wens om het AZC te Aalden verder te ontwikkelen tot een
asielzoekerscentrum dat voldoet aan het ideaalbeeld van het COA. Dit betekent
verdere ontwikkeling van het centrum voor het opvangen van 500 a 600 asielzoekers.
- De ontwikkeling staat op langere termijn gepland. De komende 10 a 15 jaar wordt
ingezet op het opvangen van 450 asielzoekers.
- De uitbreidingseisen die in het ontwerpbestemmingsplan zijn opgenomen zijn
onacceptabel.
- Enige uitbreidingsmogelijkheden zijn nodig om het asielzoekerscentrum te kunnen
laten voldoen aan de daarvoor gestelde eisen.
- De omwonenden geven aan dat enige uitbreiding van het AZC denkbaar is voor
voorzieningen, niet zijnde verhoging van de opvangcapaciteit.
- De gemeente zal op basis van de uitkomst van het gesprek een voorstel doen voor
het opnemen van een kleinschalige uitbreidingsmogelijkheid voor voorzieningen ten
behoeve van het AZC.
- Alle partijen denken na of het denkbaar is dat er ruimte in het bestemmingsplan wordt
opgenomen voor het vergroten van de opvangcapaciteit. Op basis van de reacties
wordt door de gemeente bepaald of vervolgoverleg over het vergroten van de
opvangcapaciteit zinvol is.
Vanuit de gemeente is op 10 november 2011 een voorstel voor de wijziging van de
bestemmingsplanregels uitgegaan.
Op 28 november heeft het COA haar reactie bekend gemaakt op het voorstel. Het COA heeft
op basis van het gesprek van 20 november 2011 en het voorstel voor de wijziging van de
bestemmingsplanregels haar wensen (nogmaals) kenbaar gemaakt. Het COA stelt voor om
het voorstel van 10 november 2011 als volgt te wijzigen:
- De 10% uitbreiding van de brutovloeroppervlakte ook ten behoeve van het vergroten
van de opvangcapaciteit mogelijk te maken.
- Een wijzigingsbevoegdheid op te nemen waarmee de brutovloeroppervlakte
verhoogd kan worden tot een oppervlakte van 10.767 m2, teneinde te kunnen
voldoen aan de opvang van 60 asielzoekers.

Naar aanleiding van het voorstel voor de wijziging van de bestemmingsplanregels heeft er op
29 november 2011 een gesprek met Dorpsbelangen Aalden plaats gevonden. Tijdens dit
gesprek heeft Dorpsbelangen Aalden aangegeven in te kunnen stemmen met het voorstel
van gemeente van 10 november 2011 mits:
- Uit de toelichting van het bestemmingsplan duidelijkheid naar voren komt dat het
asielzoekerscentrum bedoeld is voor de opvang van maximaal 450 asielzoekers;
- De bestuursovereenkomst voor het opvangen van asielzoekers wordt gesloten voor
maximaal 450 asielzoekers;
- De gemeenteraad kennis neemt van de intenties van het bestemmingsplan op basis
van de bestuursovereenkomst.
De omwonenden hebben op 6 december 2011 per mail aangegeven in te kunnen stemmen
met de inhoud van het bestemmingsplan mits:
- De genoemde oppervlaktematen worden aangepast is een berekening gemaakt van
de oppervlakte van de bestaande bebouwing. De oppervlakte van de bestaande
bebouwing is 7.520 m2 en de brutovloeroppervlakte bedraagt 8.792 m2. Deze maten
moeten in het bestemmingsplan worden vastgelegd;
- Er een duidelijke omschrijving wordt opgenomen over de begrippen
brutovloeroppervlakte en bebouwde oppervlakte;
- Het vergroten van de bebouwde oppervlakte niet meer dan 5% van de totale
bebouwde oppervlakte bedraagt en mits deze niet is wordt gebruikt voor het
vergroten van de opvangcapaciteit;
- De regels worden aangevuld ten behoeve van een afwijkingsmogelijkheid van het
gebruik met 10% voor het vergroten van de brutovloeroppervlakte, mits deze niet
wordt gebruikt voor het vergroten van de opvangcapaciteit;
- Er in het bestemmingsplan geen bepaling wordt opgenomen welke leidt tot het
vergroten van de opvangcapaciteit.
Overwegingen
Op grond van een goede ruimtelijke ordening is het wenselijk om enige ontwikkelingsruimte
op te nemen in het nieuwe bestemmingsplan voor het AZC te Aalden. De mate waarin de
ontwikkelingsruimte moet worden opgenomen is afhankelijk van de noodzaak hiertoe.
De gemeente en het COA zijn in 2006 een overeenkomst aangegaan voor het opvangen van
asielzoekers binnen de gemeente Coevorden. In deze overeenkomst is opgenomen dat er
maximaal 450 asielzoekers binnen de gemeente Coevorden worden opgevangen. In 2011
zijn er opnieuw overleggen gevoerd tussen het COA en de gemeente. Beide partijen zijn
overeen gekomen dat er maximaal 450 asielzoekers worden opgevangen binnen de
gemeente Coevorden. De gemeente en het COA hebben een allonge-overeenkomst op basis
van de bestuursovereenkomst van 2006 gesloten. Het maximumaantal op te vangen
asielzoekers is niet veranderd. In de overeenkomst is tevens niet opgenomen voor welke
termijn de overeenkomst wordt aangegaan.
De vrijstellingsprocedure voor het nieuwe gedeelte is gevoerd op basis van artikel 19 lid 1 van
de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Op basis van de Wet op de Ruimtelijke Ordening is een
goede ruimtelijke ordening een voorwaarde voor het verlenen van een dergelijke vrijstelling.
Of er sprake is van een goede ruimtelijke ordening komt tot uiting in de ruimtelijke
onderbouwing. In deze ruimtelijke onderbouwing wordt beschreven wat de komende jaren
(lees planperiode van 10 jaren) de bedoeling is. In de ruimtelijke onderbouwing welke behoort
bij de vrijstelling ex 19 lid 1 WRO voor het nieuwe gedeelte van het asielzoekerscentrum
wordt aangegeven dat het de bedoeling is om 450 asielzoekers op te vangen in het AZC te
Aalden. De ruimtelijke onderbouwing maakt geen melding van een toekomstige uitbreiding
van het aantal asielzoekers.
Tijdens het overleg van 20 oktober 2011 heeft het COA aangegeven dat de plannen voor het
uitbreiden van de opvangcapaciteit van het AZC te Aalden pas speelt over 10 á 15 jaren. De
geldigheidsduur van een bestemmingsplan is 10 jaren.

Op basis van het bovenstaande wordt afgewogen dat onvoldoende aannemelijk is dat de
noodzaak bestaat om een verhoging van de opvangcapaciteit binnen de planperiode van het
nieuwe bestemmingsplan aan de orde zal zijn. Om deze reden wordt voorgesteld om geen
uitbreidings- of ontwikkelingsmogelijkheden voor het uitbreiden van de opvangcapaciteit op te
nemen in het nieuwe bestemmingsplan.
Gelet op de ruimtelijke wenselijkheid om toch enige ontwikkelingsmogelijkheden toe te
kennen wordt voorgesteld om:
- Maximaal 5% vergroting van de bestaande oppervlakte aan bebouwing toe te staan.
Hiermee wordt de mogelijkheid geboden om het bebouwde oppervlak aan bebouwing
van 7.250 m2 met 5% te vergroten.
- Maximaal 10% vergroting van de in de gebruiksvoorschriften opgenomen
brutovloeroppervlakte toe te staan. Hiermee wordt het mogelijk om de
brutovloeroppervlakte van 8.800 m2 met 10% te vergroten.
Met deze bepalingen wordt de mogelijkheid geboden om de bebouwde oppervlakte te
vergroten en middels meerlaagse bebouwing de brutovloeroppervlakte met 10% te verhogen
voor voorzieningen bij het AZC.
Tijdens de diverse overleggen is de bestaande bebouwde oppervlakte besproken. Het COA
heeft op basis van haar eigen gegevens berekend dat de bestaande bebouwde oppervlakte
7.250 m2 bedraagt en de brutovloeroppervlakte 8.792 m2. De berekening van de oppervlakte
van de bestaande oppervlakte is getoetst aan de gegevens van de gemeente. Hieruit komt
naar voren dat de berekening van het COA correct is. Het is echter wenselijk om binnen het
bestemmingsplan gebruik te maken van afgeronde getallen. In het bestemmingsplan wordt
daarom voor de bestaande bebouwde oppervlakte 7.250 m2 en voor de
brutovloeroppervlakte 8.800 m2 aangehouden.
Het bestemmingsplan geeft in de Wijze van meten een goede beschrijving van hoe de
bestaande oppervlakte gemeten kan worden. Echter, dit is een manier om tot een
momentopname te komen. In de begripsomschrijvingen van het bestemmingsplan moet
omschreven worden wat de bestaande oppervlakte is ten tijde van de terinzagelegging van
het bestemmingsplan.
Voorgesteld wordt om in het bestemmingsplan voor een het begrip ‘Brutovloeroppervlakte’ de
volgende omschrijving op te nemen:
De brutovloeroppervlakte wordt berekend door de oppervlaktes van alle verdiepingsvloeren,
buitenwaarts van alle gevelvlakken berekend, bij elkaar op te tellen.
Teneinde duidelijkheid te bieden over de intenties van de gemeente richting Dorpsbelangen
Aalden en de omwonenden van het AZC wordt voorgesteld om in de toelichting aandacht te
besteden aan de bestuursovereenkomst en de maximale opvangcapaciteit voor asielzoekers
binnen de gemeente. Verder wordt voorgesteld om deze bijlage op te nemen bij de advisering
van de gemeenteraad.
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maandag 22 december 2008 - Persbericht
Op recreatiepark De Wolfskuylen in Gees worden tijdelijk 150 asielzoekers opgevangen.
Het COA is hierover, in overleg met de gemeente, tot overeenstemming gekomen met de
exploitant van het recreatiepark. Het gaat om de periode van 5 januari 2009 tot eind 2010.
De tijdelijke opvang is noodzakelijk omdat op het asielzoekerscentrum Zweeloo tijdelijk minder
plaatsingsmogelijkheden zijn vanwege nieuwbouw. Door de nieuwbouw wordt de capaciteit van
het asielzoekerscentrum uiteindelijk vergroot van 350 naar 450 plaatsen. Dat is gelijk het
maximum. Er komen in de gemeente Coevorden niet meer dan 450 opvangplaatsen voor
asielzoekers. Omdat het COA op korte termijn al extra opvangcapaciteit nodig heeft, worden er
tijdelijk 150 asielzoekers op De Wolfskuylen opgevangen. Het maximum van 450
opvangplaatsen wordt niet overschreden.

InloopbijeenkomstHet COA en de gemeente organiseren op maandag 29 december 2008 van
17.00 tot 19.00 uur een inloopbijeenkomst voor inwoners van Gees, Zwinderen en omstreken.
De bijeenkomst is op recreatiepark De Wolfskuylen (Holtweg 9 in Gees). Medewerkers van het
COA en de gemeente geven tijdens de bijeenkomst informatie over de tijdelijke opvang en
huisvesting van de asielzoekers op het recreatiepark. Ook beantwoorden de medewerkers
vragen van inwoners.
Nieuwsberichten
Privacyverklaring Sitemap
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Aan: fracties van de gemeente Coevorden
BBC2014, VVD, PvdA, D66, PAC, Gemeentebelangen, CDA
Betreft: bestemming voormalig conferentieoord Overcinge De Klencke, Witte Zand 18
Oosterhesselen
Oosterhesselen, 23 februari 2015

Geachte fractie,
Voormalig conferentiecentrum Overcinge De Klencke, gevestigd aan het Witte Zand 18 in
Oosterhesselen, trekt al een jaren een zware wissel op het dorp. Steeds opnieuw blijkt het
vervallen en verloederde gebouw voor ondernemers een interessante opportunistische uitdaging
maar voor dorpelingen van twijfelachtige meerwaarde.
Het nieuws dat het College het voornemen heeft om een AZC op het Witte Zand 18 te laten
vestigen heeft ons doen besluiten op onderzoek te gaan naar een duurzamere oplossing. Zo’n
oplossing hebben wij gevonden.
Om te beginnen ontdekten we dat het huidige bestemmingsplan in maart 2015 moet worden
herzien. Dit is een uitgelezen kans om de huidige bestemming te wijzigen in woningbouw. Het
Plaatselijk Belang heeft al eerder opgemerkt dat jong volwassenen zich graag in ons dorp
vestigingen maar dat dit door een chronisch gebrek aan huurwoningen welhaast onmogelijk is.
Ook een aantal ouderen heeft ons te kennen gegeven graag kleiner te willen wonen. Wij zien
kansen om deze wensen te realiseren op het terrein van Witte Zand 18.
Uit een eigen rondgang blijkt dat enkele partijen bereid zijn zo'n ontwikkeling te financieren.
Mogelijk voor eigen rekening en risico, danwel als voorfinancier van een uitwerking die leidt tot
een vorm van woningcorporatie waarbij de te realiseren woningen eigendom worden van alle
inwoners van het dorp: sociale woningbouw ván en vóór Oosterhesselaars.
Los van deze sociale, duurzame en op de toekomst gerichte kans vragen we ons af waarom een
relatief kleine gemeente als Coevorden (36000 inwoners) als enige gemeente in Nederland twee
asielzoekerscentra binnen haar grenzen zou moeten willen. Immers, in Aalden is al een AZC
gevestigd.
Mocht de gemeente toch van mening zijn dat een tweede AZC wenselijk is, dan dient zich de
vraag aan welk terrein binnen de gemeente daarvoor het meest geschikt is. Wij denken aan een
terrein waar de gemeente zelf eigenaar van is en waar de bewoners van een AZC op loopafstand
toegang hebben tot faciliteiten waaraan zijn behoefte hebben. Denk aan overheidsdiensten,

budget supermarkten en de wekelijkse markt. Zo'n terrein is bijvoorbeeld Ossehaar in
Coevorden waar de woningbouw wegens gebrek aan belangstelling is gestaakt. Een terrein als
Ossehaar heeft bovendien het voordeel dat de gemeente Coevorden zelf de revenuen plukt van
het faciliteren van een AZC. Bij de vestiging van een AZC op Witte Zand 18 verdwijnt al het
geld in de zak van een vastgoedondernemer. Sterker nog, als de gemeente het bestemmingsplan
niet tijdig wijzigt, kunnen er voor bouw op het Witte Zand 18 niet eens bouwleges worden
geheven.
Minstens zo belangrijk is de constatering dat het vestigen van een AZC op het Witte Zand 18
waarschijnlijk niet is toegestaan. In het huidige bestemmingsplan luidt de bestemming:
maatschappelijk, met als specifieke doeleindomschrijvingen:
•!
•!
•!

religieuze, educatieve, sociaal-culturele en medische voorzieningen
groen- en speelvoorzieningen;
verkeers- en verblijfsvoorzieningen.

Dit bestemmingsplan is vastgesteld in de raadsvergadering van 12 oktober 2004 en
onherroepelijk verklaard op 31 maart 2005.
In 2008 is de Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen (SVBP) van kracht geworden. Het
College beroept zich op de SVBP om vestiging van een AZC goed te keuren. Wij betwijfelen
echter ten zeerste of de SVBP van toepassing is voor het adres Witte Zand 18 te Oosterhesselen.
De SVBP regelt namelijk de harmonisatie van bestemmingen waar deze in het bestemmingsplan
niet nader zijn omschreven. Voor het bestemmingsplan van Witte Zand 18 is dit echter wel het
geval. (zie hierboven de aangehaalde doelomschrijvingen)
Naast deze wettelijke beperkingen, vragen wij ons ook af waarom het College in Oosterhesselen
van mening is dat een AZC binnen de doelomschrijvingen in Oosterhesselen zou passen. In
Aalden kent het bestemmingsplan een enkelvoudige specifieke bestemming: maatschappelijk asielzoekers. De bestemming van Witte Zand 18 (maatschappelijk, met vier totaal andere en
zeer nauw omschreven doelbestemmingen) is bij het opstellen van het bestemmingsplan
blijkbaar niet geschikt geacht voor een AZC. Door nu wel een AZC in Oosterhesselen toe te
staan, handelt de gemeente niet alleen in strijd met het eigen beleid; de gemeente gaat daarmee
ook voorbij aan het gelijkheidsbeginsel.
Zoals reeds aangegeven, ligt er een wettelijke basis om bestemmingsplannen elke 10 jaar te
herzien. De herzieningstermijn voor de bestemming van Witte Zand 18 eindigt op 31 maart
2015. Voor zover ons bekend heeft de gemeente Coevorden nog geen actie ondernomen om de
bestemming te herzien.
De consequentie hiervan is tweeledig:

•!

wanneer het bestemmingsplan niet tijdig is herzien mag de gemeente geen leges
heffen over de bouwkosten. Het COA komt er zo wel erg goedkoop vanaf en de
gemeente loopt -- dubbel -- inkomsten mis.

•!

Belangrijker nog is het feit dat er nu een kans ligt om de huidige bestemming te
wijzigen zodat er een duurzame oplossing kan komen waar het hele dorp
Oosterhesselen van profiteert. De huidige maatschappelijke bestemming is verouderd
en heeft geen meerwaarde. We hebben al een religieus pand, onderwijspanden en een
medisch pand. Sociaal-culturele voorzieningen worden tegenwoordig alleen nog in de
grotere kernen/steden ingezet. Hoogste tijd dus voor vernieuwing, gericht op de sociale
behoeftes van nu en voor de toekomst. In ons dorp zijn alle woningen bezet. Jong
volwassenen ervaren problemen om in het dorp te kunnen blijven wonen; goedkope
woningen zijn er niet. De wachttijd voor de sociale huurwoningen voor jongeren is
opgelopen tot 10 jaar. Zo ook kunnen ouderen die kleiner maar zelfstandig willen
wonen in Oosterhesselen nauwelijks terecht. Op dit moment zijn alleen de
aanleunwoningen bij zorgcentrum de Etgaarde hiervoor geschikt. Echter, voor een
plaats in de Etgaarde groeit de wachttijd ook gestaag.

Met een wijziging van het bestemmingsplan heeft u nu een unieke kans om alle negatieve
perikelen omtrent het afgelopen en toekomstige gebruik van Witte Zand 18 in één keer een
positieve wending te geven. Wanneer u deze kans nu niet grijpt gaan er zo maar 5 tot 10 jaar
voorbij voordat een vergelijkbare nieuwe kans zich voordoet.
Uit de eerste resultaten van de onder de inwoners van Oosterhesselen gehouden enquête blijkt
nu al dat een overgrote meerderheid het voorstel steunt voor wijziging van het bestemmingsplan
dat sociale woningbouw mogelijk maakt. De exacte uitkomst van de enquête, notarieel getoetst
en geverifieerd, zullen wij op de raadsvergadering van 3 maart presenteren.
Wij stellen het op prijs wanneer u onze voorstellen wilt steunen.
Hoogachtend,

Sociaal Oosterhesselen
p/a Frank Hoving
Langbos 56
7861 BD Oosterhesselen
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Aan: Inwoners Oosterhesselen

Beleid & Strategie/Team Ruimte
L. Sakkers
15-010829
25 februari 2015
Verzenddatum: 26 februari 2015
Raadsvoorstel ontwikkelingen De Klencke

Geachte heer/mevrouw ,
Via deze brief willen wij, het college van burgemeester en wethouders, u informeren over het voorstel dat
op dinsdag 3 maart 2015 in de gemeenteraad wordt behandeld over de mogelijke tijdelijke vestiging van
een asielzoekerscentrum (AZC) op het perceel Witte Zand 18 (De Klencke) in Oosterhesselen.
Voorgeschiedenis
Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft op 26 juni 2014 in een gesprek met burgemeester
Bouwmeester en wethouder Brink aangegeven dat zij op zoek zijn naar – tijdelijke – uitbreiding van de
opvangcapaciteit van asielzoekers. Reden hiervoor is een onverwachte, plotselinge en grote stijging van
de bezetting op de opvanglocaties. Er is sprake van een verhoogde instroom van asielzoekers uit Eritrea
en Syrië en gezinnen die in aanmerking komen voor een Kinderpardon stromen minder snel uit dan
verwacht. Ook is er een toename van het aantal vergunninghouders die wachten op een woning binnen
een Nederlandse gemeente. Daarmee is voor het COA een noodsituatie ontstaan.
Destijds was het verzoek van het COA gericht op het tijdelijk verhogen van het aantal opvangplaatsen in
het AZC Aalden. Echter, bij de uitbreiding naar 450 permanente plaatsen op deze locatie in de periode
2008-2012, hebben wij én het COA de toezegging gedaan dat 450 plaatsen het absolute maximum is.
Daarom hebben wij aangegeven niet bereid te zijn om mee te werken aan de uitbreiding van het aantal
opvangplaatsen op de locatie in Aalden.
Wij zien echter wel de urgentie en hebben uit humanitaire overwegingen toen aangegeven wel actief mee
te willen zoeken naar een alternatieve locatie. Daartoe is vervolgens een ambtelijke verkenning gedaan
naar gronden en vastgoed in gemeentelijk eigendom en gronden en vastgoed van particulieren die
hiervoor in aanmerking zouden kunnen komen. De gemeente heeft zelf niet actief eigenaren benaderd,
slechts verschillende denkbare opties geïnventariseerd in Coevorden zelf en in een aantal dorpen (zoals in
leegkomende/leegstaande schoolgebouwen en andere panden, braakliggende terreinen e.d.) en deze ter
nadere overweging meegegeven aan het COA.
De betrokkenen zijn vooraf niet gekend in dit onderzoek en opname op deze lijst. Het is niet in het
belang van de eigenaren dat hun naam/eigendom nu in dit verband in de vorm van een openbare lijst
gepubliceerd wordt, mede gelet op de vrijblijvende status van de destijds gehouden inventarisatie. De
inventarisatie is dan ook niet openbaar.
Daarnaast is het COA ook zelf op zoek gegaan naar geschikte locaties van particulieren. Dit heeft
uiteindelijk geleid tot het verzoek van het COA d.d. 22 januari 2015 aan ons om medewerking te
verlenen aan de tijdelijke vestiging van een AZC in De Klencke in Oosterhesselen.
*15-010829*

Communicatie tot nu toe
Op 19 januari 2015 heeft het COA een informeel verzoek bij de gemeente ingediend over de locatie De
Klencke. Op 20 januari 2015 zijn hierover het voltallige college en alle fractievoorzitters van de
gemeenteraad vertrouwelijk geïnformeerd en op 21 januari 2015 een klein comité van Plaatselijk Belang
Oosterhesselen. Het formele verzoek van het COA kwam bij ons binnen op 22 januari 2015. Op dat
moment had het COA overeenstemming bereikt met de eigenaar van de locatie en verzocht zij de
gemeente om medewerking. Het COA koos voor De Klencke omdat deze locatie voldoet aan hun criteria
en vanwege de overeenstemming met de eigenaar. Het verzoek van het COA is om te starten met een
capaciteit van 400 plaatsen en na een halfjaar in een gesprek met de gemeente te kijken of een
gefaseerde instroom tot maximaal 700 plaatsen mogelijk is. De termijn dat het COA het centrum wenst
te gebruiken, bedraagt 5 jaar met de mogelijkheid om (nog) 5 jaar te verlengen.
Op 3 februari 2015 is de voltallige gemeenteraad vertrouwelijk over dit verzoek geïnformeerd. Plaatselijk
Belang Oosterhesselen heeft ons in een tweede gesprek op 9 februari 2015 laten weten voorlopig geen
actieve rol in het proces te willen hebben. Dat hebben we uiteraard gerespecteerd.
Wij hebben op 12 februari 2015, in samenwerking met het COA, een informatieavond georganiseerd voor
Oosterhesselen. Op 26 februari hebben we een informatiebijeenkomst gehouden in Woon- en
Zorgcentrum De Etgaarde.
Raadsstukken
Bij de definitieve besluitvorming over de vestiging van een AZC in Oosterhesselen willen wij niet alleen
recht doen aan de opvattingen van de inwoners van Oosterhesselen, maar ook de reactie van de
gemeenteraad meewegen. Daarom leggen wij onze voorgenomen concept reactie op het verzoek van het
COA op 3 maart 2015 ook voor aan de gemeenteraad, zodat de gemeenteraad ook zijn wensen en
bedenkingen hierover kenbaar kan maken.
Tijdens de voornoemde informatiebijeenkomsten hebben de inwoners zorgen geuit over de aantallen
asielzoekers. Wij hebben daarom een voorlopig standpunt ingenomen dat er voorlopig een bovengrens
van 400 plaatsen geldt. De manier waarop het centrum naar 400 plaatsen wordt opgebouwd, gaat in
overleg met vertegenwoordigers van de bevolking van Oosterhesselen en met het COA. Eventuele
uitbreiding van de bovengrens van 400 plaatsen in een later stadium is voor ons pas bespreekbaar na
een zorgvuldige evaluatie en na overleg/raadpleging van vertegenwoordigers van de bevolking van
Oosterhesselen en van de raad. Ook willen we nadere afspraken met het COA maken over het traject van
vergunningverlening en de ruimtelijke inpassing van de nieuw- en verbouwactiviteiten op de locatie.
Het raadsvoorstel met de volledige voorgenomen concept reactie op het verzoek van het COA en de
daarbij gestelde voorwaarden kunt u vinden op de website www.coevorden.nl/azcoosterhesselen.
Collegebesluit
Op dinsdag 10 maart 2015 nemen wij, het college van burgemeester en wethouders, het uiteindelijke
besluit om wel of geen medewerking te verlenen aan het verzoek van het COA en zo ja, onder welke
voorwaarden. De voorgenomen concept reactie op het verzoek van het COA kan dan ook nog wijzigen
naar aanleiding van de reacties en de bespreking in de gemeenteraad.
Inspreekrecht
U heeft de mogelijkheid om voorafgaand aan de behandeling van het raadsvoorstel in de gemeenteraad
gebruik te maken van het inspreekrecht. Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u dit voor het begin van
de vergadering aangeven bij de griffiemedewerker. U heeft maximaal vijf minuten voor uw bijdrage. Het
wordt door de raadsleden op prijs gesteld als u uw bijdrage ook digitaal beschikbaar stelt. Hierover kunt
u afspraken maken met de griffiemedewerker. Deze zorgt dan voor verspreiding onder de raadsleden.
Aanmelden kan via email-adres: griffie@coevorden.nl of telefonisch: 14 0524.
Let op: het aanvangstijdstip van de raadsvergadering is vervroegd naar 18.30 uur.
Raadsvergadering thuis volgen
U bent uiteraard van harte welkom om de raadsvergadering in de raadszaal in het Hof van Coevorden te
volgen, maar u kunt dit ook thuis doen via de website www.raad.coevorden.nl. De raadsvergadering
wordt live uitgezonden via deze website. Vanwege de verwachte drukte wijzen wij u erop dat de
raadszaal mogelijk vol zit. In dat geval wordt u verzocht de vergadering in een andere ruimte in het
gemeentehuis via een groot scherm te volgen.
Hoe verloopt de procedure na de raadsvergadering?
Na de raadsbehandeling nemen wij op dinsdag 10 maart 2015 het besluit om wel of niet mee te werken
aan het verzoek van het COA voor de tijdelijke vestiging van een asielzoekerscentrum aan Witte Zand 18
in Oosterhesselen. Als wij instemmen met het verzoek dan gaan wij in gesprek met het COA over de

voorwaarden waaronder wij vestiging van een AZC acceptabel vinden. De uiteindelijk met het COA
hierover gemaakte afspraken worden vastgelegd in een bestuursovereenkomst tussen het COA en de
gemeente. Voor het maken van deze afspraken willen wij graag input ontvangen vanuit de inwoners van
Oosterhesselen. Wellicht kan Plaatselijk Belang Oosterhesselen hier een rol in spelen en/of een andere
afvaardiging van het dorp. Wij zullen een vertegenwoordiging van het dorp en de gemeenteraad ook
betrekken bij de concept bestuursovereenkomst.
Ruimtelijke procedure
Tijdens de informatiebijeenkomst op 12 februari hebben wij aangegeven dat de vestiging van een tijdelijk
asielzoekerscentrum past binnen het geldende bestemmingsplan. Dit bleek uit een interne analyse die we
voorafgaand aan de bijeenkomst hebben gedaan. Omdat we belang hechten aan een zorgvuldige
procedure hebben we ook een extern oordeel opgevraagd. Daaruit blijkt dat het gebruik van de locatie
aan het Witte Zand 18 in Oosterhesselen als AZC, gelet op de doeleindenomschrijving, in strijd is met het
ter plaatse geldende bestemmingsplan. De bestemming voor de locatie is ‘maatschappelijke doeleinden’,
zoals werd genoemd, maar in het bestemmingsplan wordt dit verder omschreven als ‘religieuze,
educatieve, sociaal-culturele en medische voorzieningen’. Hier valt een AZC buiten.
Dit betekent dat, als wij besluiten om mee te werken aan het verzoek van COA, voor het gebruik van de
gronden en de panden als AZC, het verbouwen van het bestaande pand en het bouwen van de
woonunits, niet alleen een omgevingsvergunning voor bouwen nodig is, maar ook een
omgevingsvergunning om van de huidige bestemming af te mogen wijken.
Het is niet nodig om het bestemmingsplan te wijzigen. Als een locatie maximaal tien jaar op een andere
manier wordt gebruikt dan in een bestemmingsplan is omschreven, dan kan op grond van een
buitenplanse afwijkingsmogelijkheid hiervan worden afgeweken.
Voor de benodigde omgevingsvergunning en de tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan kan de
reguliere procedure worden toegepast. Dit betekent dat er, wanneer het COA een omgevingsvergunning
aanvraagt, binnen acht weken een besluit moet worden genomen over de aanvraag. De gemeente kan
deze termijn eventueel verlengen met zes weken. Vervolgens kan, net als bij een reguliere vergunning,
bezwaar worden gemaakt tegen het besluit.
Mocht het tot een aanvraag komen, dan onderzoeken wij ook de mogelijkheid om een
inspraakmogelijkheid te organiseren, bijvoorbeeld een inspraakbijeenkomst, waar gereageerd kan
worden op het genomen besluit.
Een omgevingsvergunning om van de huidige bestemming af te mogen wijken kan een oorzaak voor
planschade zijn. Verzoeken om planschade worden per geval getoetst.
Nogmaals, we nemen op 10 maart eerst een besluit om wel of niet mee te werken aan het verzoek van
het COA.
Vragen?
Voor meer informatie en vragen kunt u terecht op de website: www.coevorden.nl/azcoosterhesselen. Op
deze website vindt u onder andere een lijst met veel gestelde vragen.
Ook kunt u via deze website een vraag stellen aan de gemeente of aan het COA. Alle gestelde vragen
worden gerubriceerd, beantwoord en vervolgens gepubliceerd op de website, zodat deze voor een ieder
openbaar toegankelijk zijn. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de gemeente of met het COA:
- Gemeente: tel. 14 0524
- COA: tel. 088 – 7157000 (bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van 8.00-14.00 uur).
Hoogachtend,
het college van burgemeester en
wethouders van Coevorden,
De secretaris
de burgemeester

M.N.J. Broers

B.J. Bouwmeester

nysinqh
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Geachte mevrouw Sakkers,
Bij brief van 22 januari 2015 heeft het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
aan het college van burgemeester en wethouders verzocht om medewerking te
verlenen aan de vestiging van een asielzoekerscentrum (azc) in het voormalig
conferentieoord De Klencke, gevestigd aan het Witte Zand 18 in Oosterhesselen.
Uit de brief volgt dat het bestaande pand ter plaatse grondig moet worden
verbouwd (ten behoeve van het azc) en dat de woonunits voor de asielzoekers
nieuw worden gebouwd.
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6824 8H Arnhem
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bankrelatie van de Stichting:

Naar aanleiding van het verzoek van het COA heeft u mij de vraag voorgelegd of
het gebruik van voormalig conferentieoord als azc past binnen het geldende
bestemmingsplan. Ik bericht u als volgt.
Bestemming
Ter plaatse van het voormalig conferentieoord vigeert het bestemmingsplan
"Oosterhesselen". Ingevolge dit plan rust op de locatie aan het Witte Zand 18 de
bestemming "Maatschappelijke voorzieningen". In artikel 9, eerste lid van de
planregels is beschreven waarvoor de als zodanig bestemde gronden mogen
worden gebruikt:
"1. Doeleindenomschrijving

ABN Amro 48 82 55 953
BTW NL8124.B1.207.B01
IBAN: NL66ABNA0488255953
BIC: ABNANL2A
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Gelet op de doeleindenomschrijving rijst de vraag of een azc kan worden aangemerkt als een
sociaal-culturele voorziening als bedoeld in artikel 9 van de planregels. Immers, evident is dat een
azc niet kan worden aangemerkt als een religieuze voorziening, educatieve voorziening, medische
voorziening, groen- en speelvoorziening en/of verkeers- en verblijfsvoorziening als genoemd in dat
artikel.
Het begrip 'sociaal-culturele voorziening' is niet in de planregels gedefinieerd/omschreven. En
hoewel het wellicht niet helemaal duidelijk is wat dit begrip precies inhoudt, maakt het begrip wèl
duidelijk dat het moet gaan om een voorziening met zowel een sociaal karakter als een cultureel
karakter.
Bij een azc draait het om de opvang van mensen (het verzoek van het COA houdt verband met de
uitbreiding van de opvangcapaciteit). Daarmee heeft een azc onmiskenbaar een sociaal karakter.
Een azc heeft echter geen cultureel karakter. Om die reden kan een azc in mijn optiek niet worden
aangemerkt als een sociaal-culturele voorziening als bedoeld in artikel 9 van de planregels. Het
gebruik van het voormalig conferentieoord c.q. de locatie aan het Witte Zand 18 in Oosterhesselen
als azc is derhalve in strijd met het bestemmingsplan.
Plantoelichting
Hetgeen in de plantoelichting is opgemerkt over de bestemming "Maatschappelijke voorzieningen"
doet aan de constatering dat het gebruik van het voormalig conferentieoord c.q. de locatie aan het
Witte Zand 18 in Oosterhesselen als azc in strijd is met het bestemmingsplan, niet af. Ter
toelichting merk ik hierover het volgende op.
Op pagina 23/24 van de plantoelichting is met betrekking tot de bestemming "Maatschappelijke
voorzieningen" het volgende opgemerkt:
"Deze bestemming heeft betrekking op de in het plangebied aanwezige voorzieningen in de
vorm van scholen, de kerk, de bibliotheek, het conferentiecentrum, het dorpshuis, medische
en sociale voorzieningen en dergelijke".
Hoewel hieruit lijkt te volgen dat onder de bestemming "Maatschappelijke voorzieningen" ook
(reeds aanwezige) sociale voorzieningen kunnen worden geschaard, brengt dit niet met zich dat
het gebruik van de beoogde locatie als azc past binnen de bestemming. Uit rechtspraak van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State blijkt namelijk dat de bedoeling van de
planwetgever niet kan afdoen aan hetgeen in de planvoorschriften ondubbelzinnig is bepaald.
Hiervan is sprake als een planregel duidelijk is en niet voor meerdere uitleg vatbaar.
Dit betekent dat als een planregel duidelijk is, er geen aanleiding bestaat om die regel - op grond
van de bedoeling van de planwetgever of, als die bedoeling niet uit de planregels of plantoelichting
kan worden afgeleid, aan de hand van het normale spraakgebruik - uit te leggen ofte
interpreteren.
1

2

3

Nu i) in de toepasselijke planregel staat dat de voor "Maatschappelijke voorzieningen" aangewezen
gronden - voor zover thans van belang - zijn bestemd voor sociaal-culturele voorzieningen, ii) het
bij het begrip sociaal-culturele voorziening zonder meer gaat om een voorziening met een sociaal
én cultureel karakter en iii) de planregel in zoverre duidelijk is, bestaat naar mijn mening geen
aanleiding om het begrip sociaal-culturele voorziening (met behulp van de plantoelichting) uit te
leggen en komt er in zoverre geen betekenis toe aan hetgeen in de plantoelichting staat vermeld.
Tot besluit
Gelet op het bovenstaande is het gebruik van het voormalig conferentieoord c.q. de locatie aan het
Witte Zand 18 in Oosterhesselen als azc in strijd met het bestemmingsplan.

1

2

3

Een sociale voorziening is niet hetzelfde als een sociaal-culturele voorziening.
ABRvS 2 mei 2007, ECLI:NL:RVS:2007:BA4180 en ABRvS 18 februari 2009, ECLI:NL:RVS:2009:BH3227.
Zie de annotatie onder ABRvS 10 oktober 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX9696 in Gemeentestem 2013/6.
2

van

3

nysingh

advocaten-notarissen

De strijdigheid met het geldende bestemmingsplan brengt met zich dat voor de realisatie van een
azc aan het Witte Zand 18 in Oosterhesselen een omgevingsvergunning voor de activiteiten
bouwen én planologisch strijd gebruik (d.w.z. handelen in strijd met het bestemmingsplan) is
vereist. Het college is bevoegd om die vergunning te verlenen.
Met: vriendelijke
groet,
wie

ų

Mark Tunnissen
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Voorgeschiedenis
Met welke reden heeft het college gekozen voor 400 asielzoekers, en niet voor minder?

Proclaimer
Colofon
Toegankelijkheid

Het COA heeft bij de gemeente Coevorden aangegeven dat 400 asielzoekers een
minimum aantal is om een veilig en goed georganiseerd azc te kunnen opzetten, met alle
benodigde voorzieningen. Voor het college is dit geen minimum, maar zij vindt dat de
samenleving een dit aantal asielzoekers goed kan opvangen op die plaats. Mede door de
vraag van de inwoners zelf, heeft het college dit aantal in de bestuursovereenkomst vast
laten leggen als maximaal aantal.
Hoe is het proces rondom een azc in Oosterhesselen begonnen?
Hoe zag het proces er tot nu toe uit?
Privacyverklaring Sitemap

Help

Copyright © 2009-2014, gemeente Coevorden, alle rechten voorbehouden

https://www.coevorden.nl/wonen-en-leven/leefomgeving/azc-oosterhesselen/veelgestelde-vragen/faq-voorgeschiedenis.html
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Asielzoekers Opvanglocaties
Contact Foto's

Over COA

Partners

Gemeenten

Actueel

Er zijn verschillende
soorten opvang.

Taken
Organisatie
COA-locaties
Soorten opvanglocaties
Typen locatie
Locaties voor jongeren
Openen-sluiten
Verhalen
Cijfers
Onderzoek
Scholieren

Soorten opvanglocaties
Verspreid over het land liggen verschillende typen
opvanglocaties voor asielzoekers. Het grootste deel hiervan
is regulier. Vanwege de hoge instroom brengt het COA
asielzoekers nu ook onder op noodopvanglocaties.
Daarnaast zorgen de gemeenten, wanneer nodig, voor
crisisnoodopvang. Het streven is om in 2016 geen gebruik te
hoeven maken van crisisnoodopvang.
Lees meer over het leven op een azc of bekijk de virtuele
rondleiding.

Links
Opvangproces
Wonen op een azc
VluchtelingenWerk
Dienst Terugkeer en
Vertrek
Asielprocedure (IND)

Werken bij het COA
Inkooptraject COA
Veelgestelde vragen

Typen opvang
Reguliere opvang. Reguliere opvanglocaties hebben
een opvangcapaciteit van 300-1500+ personen en
worden door het COA geëxploiteerd voor een termijn van
minimaal twee jaar. Incidenteel worden ook

Documenten
De asielprocedure
(poster) (pdf, 114.3 KB)

recreatieparken, migrantenhuisvesting of vergelijkbare
accommodaties benut. Kleinere zelfstandige
vestigingen met een minimale capaciteit van 200
personen kunnen onderdeel zijn van een grote reguliere
vestiging zoals in Katwijk. De reguliere opvang
bevat asielzoekerscentra (azc's) en andere locatietypen.
In de asielzoekerscentra heeft de bewoner onderdak en
toegang tot basisvoorzieningen als kook- en wasruimten
en computers. Ook krijgt hij wekelijks leefgeld en sluit het
COA een ziektenkostenverzekering voor hem af. De
dagelijkse begeleiding is gericht op de fase van de
asielprocedure waarin hij zit. Op de andere typen
opvanglocaties gelden andere voorzieningen dan in de
azc's.
Noodopvang. Met deze tijdelijke locaties biedt het COA
een soberder, maar adequate opvang aan. Het gaat om

https://www.coa.nl/nl/over-coa/opvanglocaties/soorten-opvanglocaties

Page 1 of 4

Bijlage 9

Stichting Sociaal Oosterhesselen
Wan 12, 7861CR Oosterhesselen
sociaaloosterhesselen@gmail.com

College van burgemeester en wethouders van Coevorden
Postbus 2
7740 AA COEVORDEN
Tevens per email: info@coevorden.nl
Oosterhesselen, 4 februari 2016
Betreft: verzoek openbaarheid incidenten-registratie AZC Aalden/Zweeloo
Ons kenmerk: WOB 2016-17
Geacht college,
In het kader van uw voornemen om in, en rondom, voormalige conferentieoord ‘De Klencke’
in Oosterhesselen een AZC te realiseren verzoek ik u om een overzicht van alle incidenten
die hebben plaatsgevonden op, en in een straal van 5 km rond, het AZC in Aalden/Zweeloo,
vanaf de datum van ingebruikstelling van dit AZC tot aan heden. Naast het volledige
overzicht van alle incidenten verzoek ik u tevens om:
•
•
•
•

een aparte opgave van incidenten waarbij sprake is geweest van een zedendelict
een aparte opgave van de incidenten waarbij assistentie van politie is geweest
een afschrift van de gemeentelijke evaluatie n.a.v. incidenten
een overzicht van alle door de gemeente getroffen maatregelen n.a.v. incidenten

Wij hebben deze gegevens nodig ter voorbereiding van de juridische procedure tegen de
omgevingsvergunning om een oordeel te kunnen vormen over het gevolgde en te volgen
(besluitvormings)proces.
Nu de ontwikkelingen ten aanzien van de migranten-opvang zich in rap tempo opvolgen,
verzoek ik u om onverwijlde toezending van deze lijst, bij voorkeur per e-mail aan
sociaaloosterhesselen@gmail.com
Dit verzoek dient te worden beschouwd als een verzoek op basis van de Wet openbaarheid
van bestuur. Ik verzoek u mij vooraf op de hoogte te stellen van in rekening te brengen
kosten voor kopieën e.d.
In afwachting van uw berichten en bij voorbaat dank voor de door u te nemen moeite.

Met vriendelijke groet,

Henk Bos
secretaris Stichting Sociaal Oosterhesselen
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Stichting Sociaal Oosterhesselen
Wan 12, 7861CR Oosterhesselen
sociaaloosterhesselen@gmail.com

College van burgemeester en wethouders van Coevorden
Postbus 2
7740 AA COEVORDEN
Tevens per email: info@coevorden.nl
Oosterhesselen, 25 februari 2016
Betreft: bezwaar op afwijzing verzoek openbaarheid incidenten-registratie AZC
Aalden/Zweeloo
Ons kenmerk: WOB 2016-17
Uw kenmerk: 2388-2016
Geacht college,
Op 4 februari 2016 hebben wij u een verzoek gestuurd op basis van de Wet openbaarheid
van bestuur, onder nummer WOB 2016-17. In dit verzoek hebben wij u gevraagd om een
overzicht van alle incidenten die hebben plaatsgevonden op, en in een straal van 5 km rond,
het AZC in Aalden/Zweeloo, vanaf de datum van ingebruikstelling van dit AZC tot aan heden.
Naast het volledige overzicht van alle incidenten hebben wij u in tevens verzocht om:
•
•
•
•

een aparte opgave van incidenten waarbij sprake is geweest van een zedendelict
een aparte opgave van de incidenten waarbij assistentie van politie is geweest
een afschrift van de gemeentelijke evaluatie n.a.v. incidenten
een overzicht van alle door de gemeente getroffen maatregelen n.a.v. incidenten

Op 11 februari 2016 heeft u per brief geantwoord dat u niet aan dit verzoek kunt voldoen
omdat u niet over de gevraagde gegevens zou beschikken.
Deze afwijzing is incorrect en incompleet om de volgende redenen:
1. In uw brief gaat niet in op ons verzoek om een overzicht van de incidenten die hebben
plaatsgevonden OP het AZC in Aalden/Zweeloo
2. Uit een interview met wethouder Brink op radio Drenthe, van 22 februari 2016, blijkt dat hij
wel degelijk over de gevraagde informatie beschikt. In ieder geval over de informatie
betreffende het jaar 2015.
3. Wethouder Brink geeft in dit interview zelfs aan dat de incidenten op het AZC in Aalden in
2015 door de politie naar aard zijn onderbouwd en statistisch zijn vergeleken met de
incidenten in de rest van het dorp/gemeente.

Derhalve verzoeken wij u bij deze nogmaals om een opgave van de gevraagde gegevens
zoals geformuleerd in ons Wob-verzoek onder nummer 2016-17, gedateerd op 4 februari
2016. Daarbij vragen wij u bovendien expliciet, maar niet uitsluitend, om de gegevens over:
• de incidenten op het AZC in Aalden in 2015
• de onderbouwing naar aard van deze incidenten door de politie,
• het aantal in het dorp Aalden geregistreerde incidenten in 2015 dat niets met het AZC heeft
te maken.
Wij hebben deze gegevens nodig ter voorbereiding van de juridische procedure tegen de
omgevingsvergunning om een oordeel te kunnen vormen over het gevolgde en te volgen
(besluitvormings)proces.
Nu de ontwikkelingen ten aanzien van de migranten-opvang zich in snel tempo opvolgen,
verzoek ik u om onverwijlde toezending van deze lijst, bij voorkeur per e-mail aan
sociaaloosterhesselen@gmail.com
Dit verzoek dient te worden beschouwd als een verzoek op basis van de Wet openbaarheid
van bestuur. Ik verzoek u mij vooraf op de hoogte te stellen van in rekening te brengen
kosten voor kopieën e.d.
In afwachting van uw berichten en bij voorbaat dank voor de door u te nemen moeite.

Met vriendelijke groet,

Trijntje Zwart
voorzitter Stichting Sociaal Oosterhesselen

Bijlage 12

