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Van: [---] [---]> 
Datum: woensdag 14 okt. 2020 3:47 PM 
Aan: [---] [---] 

Onderwerp: RE: quarantaine-opvang asielzoekers in Haren  
Even een reactie op de gestelde vragen. 
Allereerst van belang: COA heeft nu vergunning aangevraagd, betekent dat er eerst een toekenning 
vrijstelling voor hun nodig is om te kunnen plaatsen/locatie te kunnen gebruiken. Het COA is 
inmiddels wel al begonnen met nodige voorbereiding, gras maaien, koelkasten plaatsen, etc. 
@[---], zie vragen van politie/handhaving, kun jij aanvullen en waar nodig corrigeren en kijken wie er 
afspraken kunnen maken? 
Hoe wordt de locatie precies gebruikt: Is het voor corona patiënten of ook het hele gezin die in 
quarantaine moet. Gaan de asielzoekers nadien weer terug naar andere locaties? Is de opvang alleen 
bestemd voor corona-patiënten en quarantaine? Kan het ook zijn dat (gezonde) asielzoekers daar 
straks langer opgevangen worden? Dit is niet ondenkbaar aangezien COA momenteel constant op 
zoek is naar extra ruimte voor opvang. De plannen van COA moeten vooraf duidelijk zijn en 
vastgelegd.  
Asielzoekers waar Corona van vastgesteld is en degenen die mogelijk besmet zijn worden 
opgevangen gedurende maximaal 14 dagen. Daarna gaan ze weer terug naar het AZC waar ze 
vandaan komen. Het College heeft alleen toestemming/medewerking verleend voor 
quarantainelokatie. Reguliere opvang is daarbij niet aan de orde. Dit is aan COA expliciet 
medegedeeld. Op korte termijn komt COA met plan tav ‘binnen blijven’op de locatie, waar hekken te 
plaatsen, hoe wordt beveiliging geregeld e.d. Zij huren een deel van het hotel, waardoor het ook van 
belang is om te weten waar rookgelegenheid e.d. binnen hekken wordt geregeld. 
Beveiliging: Is er 24-uurs beveiliging? hoeveel beveiligers komen er en van welk bedrijf. Hebben zijn 
ervaring met de doelgroep. Hebben deze beveiligers bevoegdheden. Kunnen zijn zelfstandig 
optreden?  
Er komt 24/7 beveiliging. Minimaal 2 beveiligers. Bedrijf heb ik geen idee van, is aan het COA. De 
beveiligers zullen alleen bevoegdheden op het terrein van het hotel hebben normaal gesproken. COA 
kan daar meer over vertellen. 
Ik stuur je zo nog een plan betreffende de beveiliging. Dit is een aparte mail. Het minimale aantal 
beveiligers wanneer wij het pand gaan gebruiken is 3. 
Afscherming/toegankelijkheid van de locatie: Zijn er hekken en of andere maatregelen om te 
voorkomen dat de asielzoekers van het terrein afkunnen of anderen (bv actiegroepen, protesterende 
burgers of bezoekende familie) het terrein op kunnen? 
Kunnen de hulpdiensten wel snel het terrein op ?  
COA is van plan hekken te plaatsen. Zij zullen met o.a. brandweer moeten kijken naar veiligheid 
bewoners. 
Ook hier ligt de actie bij [---] en zijn zaken beschreven in het bedrijfsnoodplan. 
Vervoer: Hoe worden de asielzoekers naar de locatie gebracht? Wordt het vervoer door COA en/of de 
GGD geregeld? Staan er straks bv asielzoekers bij de bushalte ?  
Normaal gesproken maakt COA gebruik van bussen/apart geregeld vervoer, en in deze situaties nooit 
van regulier openbaar vervoer. 
Het COA heeft een eigen vervoerder bewoners zullen te allen tijde met deze partij vervoerd worden.  
Handhaving: Op welke wijze wordt er opgetreden bij meldingen en calamiteiten? Gaan er boa’s van 
de gemeente optreden of heeft de politie hier een taak. Wordt er extra politie-inzet gewenst /verwacht? 
Wanneer wordt er wel opgetreden en wanneer niet? 
Deze vraag kan ik niet beantwoorden. 
Volgens mij is dit een vraag die in het overleg met de veiligheidsregio besproken moet worden. 
Volgens ons moet er een noodverordening worden afgegeven en dat daarmee handhaving en 
optreden van politie waar nog in dat gebied afgekaderd is. Extra inzet van de politie is naar ons idee 
niet nodig, wij bellen de politie wanneer wij het zelf niet kunnen afhandelen.  
Wetgeving: Krijgen alle asielzoekers vooraf een beschikking (Wet Publieke Gezondheidszorg). Hoe 
wordt deze uitgereikt (denk aan tolken/juridisch kloppend) of kan er worden opgetreden op grond van 
de noodverordening. Is deze voldoende ? De basis bij eventueel optreden moet 100 % kloppen.  
Is vraag aan COA. 
Zie antwoord vorige vraag. Dit zouden we met de politie/ veiligheidsregio kunnen bespreken. Wanneer 
de asielzoekers op vrijwillige basis naar deze locatie gaan en zich houden aan de afspraken dat ze 
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binnen de hekken moeten blijven, is een beschikking op persoonsniveau niet nodig. Zeker wanneer er 
een noodverordening van het gebied is afgegeven, dan kan de politie op basis daarvan handhaven. 
Meldingen op de locatie: Hoe kan de politie veilig optreden op de locatie zelf. Welke scenario’s zijn 
er? Als men lang op elkaars lip zit kan er irritatie en conflicten ontstaan. Hoe wordt dit begeleid? Is hier 
extra politie-inzet voor nodig ?  
Is vraag aan COA. 
Idd zijn er veel scenario’s mogelijk.het verzoek vanuit het coa is om contact met de politie te hebben in 
Haren om dit met elkaar te bespreken.  
Registratie: Is er registratie van de bewoners, personalia en gegevens over de medische toestand. 
Wordt deze lijst in het kader van de veiligheid gedeeld met gemeente en de politie.  
Is vraag aan COA. 
Ja er is registratie deze zal worden gedaan door het COA. De medische toestand van betrokkenen 
kunnen wij (COA) niet over communiceren. Lijsten kunnen in principe niet gedeeld worden in het 
kader van de AVG 
Bereikbaarheid: Is COA, de beveiliging en de GGD 24 uur per dag bereikbaar bij calamiteiten. Wie 
van de gemeente en/of de veiligheidsregio wordt voor de politie aanspreekpunt ? 
Is vraag voor COA.  
Beveiliging is op de locatie Haren 24 uur per da bereikbaar. Bij mogelijke calamiteiten overdag het 
COA en in de avond en nacht uren de voorwacht van het Coa.  
Handelingskader: We willen voorstellen dat er een handelingskader komt waarin dit soort zaken naar 
voren komen en afspraken worden vastgelegd. Daarin is het wenselijk dat scenario’s worden 
uitgewerkt. Bijvoorbeeld:  

1. Wat als er een besmette asielzoeker van het terrein af gaat en het dorp in loopt?  
2. Hoe op te treden bij een conflict tussen asielzoekers op de locatie.  
3. Wat als er zaken mislopen en maatschappelijke onrust ontstaat. Hoe gaan we dan om met 

actiegroepen, protesterende bewoners of onrust onder de ondernemers. Is er een 
communicatieplan? enz... 

Actie COA, politie en toezicht.  
Met vriendelijke groet, 
[---] [---] 
Programmaleider Directie Maatschappelijke Ontwikkeling 
Werk, Inkomen, Maatschappelijke Participatie, Onderwijs 
T:  
E-mail  
Bezoekadres: 
Kreupelstraat 1 
9712 HW GRONINGEN 
Factuuradres: 
[---]bus 30026 
9700 RM GRONINGEN 

 
 
 
 
Van: [---] [---] <>  
Verzonden: woensdag 14 oktober 2020 15:04 
Aan: [---] [---] <> 
CC: [---] [---] <[> 
Onderwerp: FW: quarantaine-opvang asielzoekers in Haren  
Hoi [---], 
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Nu de komst van een quarantaine opvang ‘out in the open’ is komt de politie – als een van onze 
belangrijkste netwerkpartners – bij ons op de lijn met een aantal vragen. Het lijkt me raadzaam dat 
jullie de beantwoording en de contacten daarover vanuit het project oppakken. [---] [---] is vanuit OOV 
voor de politie in dit gebied. Wil je haar ook (laten) informeren over de beantwoordingslijn, zodat zij 
ook op de hoogte blijft? Ik heb haar meegenomen in de cc.  

Met een vriendelijke groet,  
[---] [---] 
Hoofd openbare orde & veiligheid  
Team openbare orde & veiligheid 
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Van: [---], [---]  
Verzonden: dinsdag, oktober 13, 2020 11:59 AM 
Aan: '[---] [---]' 
CC: [---], [---] ( 
Onderwerp: quarantaine-opvang asielzoekers in Haren  
 
Beste [---],  
Aangezien er deze week geen TVO is wil ik deze situatie op deze wijze onder je aandacht brengen.  
Vanuit de media vernamen wij dat er een quarantaine- opvang komt voor asielzoekers in het 
voormalige Nesciohotel aan de Emmalaan in Haren. Dat betekent iets voor jullie en voor ons als het 
gaat over veiligheid en openbare orde.  
Elders in Noord-Nederland (o.a. Zoutkamp, Musselkanaal, Delfzijl, Sneek) is er ervaring met 
soortgelijke opvang en de risico’s, onrust en problemen die daarbij kunnen komen. Lessen die we 
daaruit kunnen trekken hebben betrekking op een aantal onderwerpen. 
De opvang kan zomaar binnen enkele dagen een feit zijn en we willen graag zsm met OOV en de 
veiligheidsregio in overleg om ons voor te bereiden op deze onderwerpen.  
Hoe wordt de locatie precies gebruikt: Is het voor corona patiënten of ook het hele gezin die in 
quarantaine moet. Gaan de asielzoekers nadien weer terug naar andere locaties? Is de opvang alleen 
bestemd voor corona-patiënten en quarantaine? Kan het ook zijn dat (gezonde) asielzoekers daar 
straks langer opgevangen worden? Dit is niet ondenkbaar aangezien COA momenteel constant op 
zoek is naar extra ruimte voor opvang. De plannen van COA moeten vooraf duidelijk zijn en 
vastgelegd.  
Beveiliging: Is er 24-uurs beveiliging? hoeveel beveiligers komen er en van welk bedrijf. Hebben zijn 
ervaring met de doelgroep. Hebben deze beveiligers bevoegdheden. Kunnen zijn zelfstandig 
optreden?  
Afscherming/toegankelijkheid van de locatie: Zijn er hekken en of andere maatregelen om te 
voorkomen dat de asielzoekers van het terrein afkunnen of anderen (bv actiegroepen, protesterende 
burgers of bezoekende familie) het terrein op kunnen? 
Kunnen de hulpdiensten wel snel het terrein op ?  
Vervoer: Hoe worden de asielzoekers naar de locatie gebracht? Wordt het vervoer door COA en/of de 
GGD geregeld? Staan er straks bv asielzoekers bij de bushalte ?  
Handhaving: Op welke wijze wordt er opgetreden bij meldingen en calamiteiten? Gaan er boa’s van 
de gemeente optreden of heeft de politie hier een taak. Wordt er extra politieinzet gewenst /verwacht? 
Wanneer wordt er wel opgetreden en wanneer niet? 
Wetgeving: Krijgen alle asielzoekers vooraf een beschikking (Wet Publieke Gezondheidszorg). Hoe 
wordt deze uitgereikt (denk aan tolken/juridisch kloppend) of kan er worden opgetreden op grond van 
de noodverordening. Is deze voldoende ? De basis bij eventueel optreden moet 100 % kloppen.  
Meldingen op de locatie: Hoe kan de politie veilig optreden op de locatie zelf. Welke scenario’s zijn 
er? Als men lang op elkaars lip zit kan er irritatie en conflicten ontstaan. Hoe wordt dit begeleid? Is hier 
extra politie-inzet voor nodig ?  
Registratie: Is er registratie van de bewoners, personalia en gegevens over de medische toestand. 
Wordt deze lijst in het kader van de veiligheid gedeeld met gemeente en de politie.  
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Bereikbaarheid: Is COA, de beveiliging en de GGD 24 uur per dag bereikbaar bij calamiteiten. Wie 
van de gemeente en/of de veiligheidsregio wordt voor de politie aanspreekpunt ? 
Handelingskader: We willen voorstellen dat er een handelingskader komt waarin dit soort zaken naar 
voren komen en afspraken worden vastgelegd. Daarin is het wenselijk dat scenario’s worden 
uitgewerkt. Bijvoorbeeld:  

1. Wat als er een besmette asielzoeker van het terrein af gaat en het dorp in loopt?  
2. Hoe op te treden bij een conflict tussen asielzoekers op de locatie.  
3. Wat als er zaken mislopen en maatschappelijke onrust ontstaat. Hoe gaan we dan om met 

actiegroepen, protesterende bewoners of onrust onder de ondernemers. Is er een 
communicatieplan? enz... 

Ik realiseer mij dat dit een hele lijst met wensen en opmerkingen is en tegelijkertijd nog niet compleet 
is. Echter de opvang kan bij een toename van besmettingen zomaar deze week al open gaan en we 
hebben het handelingskader nodig om ons ook intern te kunnen voorbereiden op eventuele politie-
inzet. Het lijkt me bovendien aannemelijk dat de veiligheidsregio vanuit de eerdere ervaringen al 
dergelijke plannen hebben klaarliggen..  
Vriendelijke groet,  
 
 
---] van [---] 
 
 
Van: [---], [---]  
Verzonden: dinsdag 20 oktober 2020 09:05 
Aan: '[---].[---]> 
CC: [---]-[---], [---] <[---][---]-[---]@coa.nl>; [---], [---] <[---][---]@coa.nl> 
Onderwerp: FW: quarantaine-opvang asielzoekers in Haren  
 
Dag [---], 
Hierbij vragen aangevuld. Het is wenselijk dat wij contact krijgen met de wijkagent in Haren en de 
ambtenaar Ovv van de gemeente groningen. Dan kan er een overleg ingepland worden om scenario’s 
door te spreken.  
Ik mail je zo nog het plan betreffende de beveiliging.  
Met vriendelijke groet, 
[---] [---] 
Centraal Orgaan opvang asielzoekers  
Directie Opvang & Begeleiding  
   
 

 

 
  

Telefoon:   
Website: www.coa.nl 

Bezoekadres: Ter Apelervenen 2, 9561 MC Ter Apel 

 

 

 
Van: [---], [---]  
Verzonden: dinsdag 20 oktober 2020 18:57 
Aan: [---], [---] <[---][---]@coa.nl>; [---]-[---], [---] <[---][---]-[---]@coa.nl> 
CC: '[---].[---]@groningen.nl' <[---].[---]@groningen.nl> 
Onderwerp: RE: afspraken met Trigion en reactie op de mail van dhr. [---] [---] van de gemeente 
Groningen 
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Ja, gaan we doen 

 
 
Van: [---], [---]  
Verzonden: dinsdag 20 oktober 2020 18:20 
Aan: [---], [---] ; [---]-[---], [---]  
CC: '[---].[---]@groningen.nl'  
Onderwerp: FW: afspraken met Trigion en reactie op de mail van dhr. [---] [---] van de gemeente 
Groningen 
 
Dag [---] en [---], 
 
Nemen jullie dit contact van mij over? 
Dank.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
[---] [---] 
 

Centraal Orgaan opvang asielzoekers  
Directie Opvang & Begeleiding  
 

 
  

Telefoon:  

Website: www.coa.nl 

Bezoekadres: Ter Apelervenen 2, 9561 MC Ter Apel 

 
 
 
Van: [---] [---] [l]  
Verzonden: dinsdag 20 oktober 2020 16:21 
Aan: [---],    
Onderwerp: RE: afspraken met Trigion en reactie op de mail van dhr. [---] [---] van de gemeente 
Groningen 
 
Dank je voor de input en reactie. 
Nog wel een vraagje, er wordt bijvoorbeeld over gebouw C gesproken e.d. 
Hebben jullie een kaart/plattegrond die bij het hotel hoort en het beveiligingsplan? 
Anders is moeilijk te volgen wat er bedoeld wordt… 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
[---] [---] 
Programmaleider Directie Maatschappelijke Ontwikkeling 
Werk, Inkomen, Maatschappelijke Participatie, Onderwijs 
 
 
T:  
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mailto:Hans.Hoekstra@groningen.nl
http://www.coa.nl/


E-mail:  
 
Bezoekadres: 
Kreupelstraat 1 
9712 HW GRONINGEN 
 
Factuuradres: 
[---]bus 30026 
9700 RM GRONINGEN 
 

 
 
 
Van: [---], [---] <l>  
Verzonden: dinsdag 20 oktober 2020 9:10 
Aan: [---] [---] <[l> 
Onderwerp: FW: afspraken met Trigion en reactie op de mail van dhr. [---] [---] van de gemeente 
Groningen 
 
Dag [---], 
 
Bij deze het plan betreffende de inzet van beveiliging. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
[---] [---] 

 
 
 
Van: [---], [---]  
Verzonden: woensdag 21 oktober 2020 08:17 
Aan: '[---].[---]@groningen.nl' <[---].[---]@groningen.nl> 
CC: [---]-[---], [---] <[---][---]-[---]@coa.nl> 
Onderwerp: COA uitwijklocatie Haren 
 
Geachte mijnheer [---], beste [---], 
 
Mijn naam is [---] [---]. Samen met [---] [---] starten wij de uitwijklocatie in Haren op.  
 
Ik begreep dat je vragen hebt. 
Wellicht kunnen wij daarover bellen, mijn nummer vind je onder aan deze email.  
 
[---] [---]  
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Van: [---], [---]  
Verzonden: woensdag 21 oktober 2020 21:56 
Aan: ML N [--] 
onderwerp: FW: Concept verslag m.b.t. opvanglocatie COA te Haren 
Urgentie: Hoog 

 
Beste mensen 
 
Bij deze het verslag van het overleg van vandaag. 
 
De acties worden/zijn opgepakt. 
 
[---]  

 
Van: [---]]  
Verzonden: woensdag 21 oktober 2020 19:34 
Aan: [---]f [---] ; [---] [---] ;  
CC:  
Onderwerp: Concept verslag m.b.t. opvanglocatie COA te Haren 
Urgentie: Hoog 

 
Goedenavond allen, 
 
Bijgaand vindt u het concept verslag van het overleg van vanmiddag m.b.t. de opvanglocatie van het 
COA te Haren. Ik wil u vragen om het verslag door te nemen en eventueel gewenste wijzigingen of 
aanvullingen aan mij door te geven. Tevens wil ik u vragen om uw telefoonnummer aan mij te 
mailen, zodat ik deze op kan nemen in het verslag waarna eenieder over de contactgegevens van alle 
deelnemers beschikt. 
 
Het zou fijn zijn als u nog voor het eind van de week naar mij kunt reageren. Ik zal dan het definitieve 
verslag uiterlijk maandag aan u mailen. Ik dank u bij voorbaat voor uw medewerking. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
[---] 
Veiligheidsregio Groningen 
 
 

Van: [---], [---]  
Verzonden: woensdag 21 oktober 2020 22:05 
Aan: [---], [---] <[---][---]@ > 
Onderwerp: RE: Concept verslag m.b.t. opvanglocatie COA te Haren 
 
Dag [---], 
 
Dank duidelijk. 
Is er ook gesproken over het feit dat wij de locatie a.s. Maandag of dinsdag al willen gebruiken en kan 
dit ook ivm de vergunning die nog afgegeven moet worden?  
Zouden jullie dit morgen met de gemeente willen checken? 
Als wij morgen besluiten om maandag of dinsdag mensen daar naar toe te sturen moet hierover een 
brief naar de omgeving gestuurd worden.  



Zouden jullie ook even bij de benzinepomp langs willen gaan om te vertellen dat we het hele hotel 
gaan gebruiken en dat er dan hekken rondom komen en ingang hetzelfde blijft? het is goed om de 
mensen in de buurt goed te blijven informeren.  
 
Dank!! 
Met vriendelijke groet, 
 
[---] [---] 
 
 
 
Van: [---], [---]  
Verzonden: vrijdag 23 oktober 2020 20:52 
Aan: '[---] [---]' <[---].[---]@groningen.nl>; [---]f.[---]@vrgroningen.nl 
CC: [---] 
Onderwerp: RE: Afstemming COA op locatie  
 
Beste mensen 
 
Hartelijk dank voor ieders inbreng en expertise. Op basis hiervan zijn wij ook vandaag weer een heel 
stuk verder gekomen. 
 
De afspraken zoals ik die genoteerd heb zijn: 
 
Informatie over bewoners die van belang kan zijn voor de openbare orde deelt het COA met de politie 
De locatie is toegankelijk voor de hulpverleners. In het bedrijfsnoodplan (zie bijlage) staat hoe dit 
geregeld is. Daarnaast is informeel contact mogelijk. 
Aangiftes zo veel als mogelijk op afstand 
Het COA maakt wekelijks een sfeerbeeld. Dit wordt gedeeld met de gemeente, VR en politie 
Er komt een fysieke barrière (hekken) om duidelijk te maken dat bewoners van de uitwijklocatie Haren 
het terrein niet mogen verlaten. In de bijlage de situatie zoals die zal zijn als alle gebouwen ( B en C) 
in gebruik zijn.  
Er komt camera toezicht (24/7) en verlichting. 
De werktijden van het COA zijn van 1100 – 1930 uur, 7 dagen per week 
 
Samen met de aantekeningen van [---] kan dit samen worden gevoegd bij het document. Dit is wat mij 
betreft niet in beton gegoten. In de loop van de tijd kunnen er ontwikkelingen zijn (we lopen bijv. nu 
wel allemaal met een mondkapje) die er in dit gremium gedeeld en afgestemd moeten worden met 
elkaar. 
 
Mochten er aanvullingen zijn of omissies, geef die dan door. 
 
Goed weekend 
 
[---].  

 
 
 
Van: [---] [---]  
Verzonden: vrijdag 23 oktober 2020 08:25 
Aan: [---] 
CC: Onderwerp: Re: Afstemming COA op locatie  
 
Goedemorgen collega’s,  
 



Het klopt dat ik ik de burgemeester heb bijgepraat op het dossier en de vraagstukken die er in deze 
fase nog liggen. Dat leidt niet tot concrete acties of ontwikkelingen. Maar mocht dat overigens wel 
het geval zijn dan verloopt die inbreng ook via [---]. Zij is de vertegenwoordiger van onze afdeling in 
dezen.  
 
Met een vriendelijke groet, 
 
[---] [---]  
Hoofd Openbare orde & Veiligheid 
Gemeente Groningen 
 

 
Op 23 okt. 2020, om 07:59 heeft [---]f [---] <het volgende geschreven: 
 
Goedemorgen allemaal, 
 
Bijgevoegd het document dat [---] gisteravond verstuurde, zover mogelijk ook ingevuld met de 
informatie vanuit de veiligheidsregio (zie bijlage in geel). 
 
Ik begreep gisteren van [---] [---] dat de gemeente Groningen (bestuur) nog nadenkt over het al dan 
niet aan de voorkant al inzetten van het noodbevel. Dat maakt uit in het handelingsperspectief op 
het moment dat bewoners van de locatie zich niet houden aan de afspraken. Heb later vandaag 
contact met [---] in zijn rol als voorzitter van de VR. Hoop dan meer helderheid te krijgen. Begrijp dat 

[---] hierover ook contact heeft gehad met  wellicht goed om ons even op de hoogte te 
houden van de ontwikkelingen … 
 
Groet, 
[---]  
 
 
 
Van: [---]) 
Verzonden: donderdag 22 oktober 2020 21:48 
Aan: [---] 
Onderwerp: RE: Afstemming COA op locatie  
 
Hoi allemaal, 
 
In de bijlage het document met de gemaakte afspraken tot nu toe met het COA, inmiddels weer 
bijgewerkt door [---] [---] van het COA. Dankjewel daarvoor! 
De nog openstaande vragen zullen we morgen op locatie met elkaar afstemmen en afspreken. 
Er staan ook nog een paar vragen in voor de Veiligheidsregio/OM omtrent het noodbevel en de 
beschikkingen 
 
Tot morgen! Hartelijke groet, 
 
[---] 
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-----Oorspronkelijke afspraak----- 
Van: [---] [---] 
Verzonden: woensdag 21 oktober 2020 16:06 
Aan: [---] [---];---] 
Onderwerp: Afstemming COA op locatie  
Tijd: vrijdag 23 oktober 2020 09:30-11:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, 
Wenen. 
Locatie: Emmalaan 33, Haren 
 
 
Dag [---],  
  
In het overleg van vanmiddag, hebben we afgesproken dat de politie, de locatiemanagers in Haren, 
een coördinator van Trigion (de beveiligers) en ikzelf op de locatie afspreken om de 
verantwoordelijkheden over en weer af te stemmen. Je mag weten dat de politie en ik ons wel 
zorgen maken over de locatie, dus er zullen nog een flink aantal zaken goed doorgesproken moeten 
worden.  
Ik vind het erg van belang dat jij erbij bent, gelet op jouw rol en kennis van het dossier. De andere 
partijen (politie, cao, Trigion en ik) kunnen op vrijdag, hopelijk lukt het jou ook.  
  
Wil je mij nog even bellen?  
Groeten,  
[---]  
 
 
 
Van: [---], [---]  
Verzonden: dinsdag 27 oktober 2020 11:15 
Aan:  
Onderwerp: FW: Schouw dinsdag 
 

[---] 

Graag je onverwijlde aandacht hiervoor 

 

Met vriendelijke groet, 

 

[---] [---] 

Verzonden met BlackBerry Work 

(www.blackberry.com) 

 

Van: [---] [---] <[> 

Datum: dinsdag 27 okt. 2020 10:25 AM 

Aan: [---], [---] <l> 

Kopie: > 

Onderwerp: RE: Schouw dinsdag 

 
Dag [---],  
Ik heb gecheckt bij [---]f [---], maar hij gaf aan dat de brandweer al geweest is en dat er verder 
niemand vanuit de VRG hoeft aan te sluiten.  
[---]f liet het volgende weten (maar dat weet je als het goed is):  

http://www.blackberry.com/
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Vanuit de brandweer zijn de volgende onderwerpen randvoorwaardelijk om woensdag te kunnen 
openen …. 

Wanneer wij een geldig inspectierapport hebben van het volgende; 
1. Brandmeldinstallatie(compleet) 
2. Transparant noodverlichting + vluchtwegsignalering 

3. Handblussers en de Brandslanghaspels. 
Als dit voor woensdag binnen is kan het in gebruik worden genomen. 
Tot vanmiddag. 
Groeten,  
[---]  
 
 
 
Van: [---], [---]  
Verzonden: maandag 26 oktober 2020 18:52 
Aan: [---] [---]  
Onderwerp: Schouw dinsdag 
[---], 
Vanuit het COA verwacht ik dat [---] ook aanwezig is. Ik heb de hoofd beveiliger ook gevraagd aan te 
sluiten. 
Moet er vanuit de veiligheidsregio ook iemand aanwezig zijn? 
Met vriendelijke groet, 
 
[---] [---] 
 
 
 
Van: [---], [---]  
Verzonden: dinsdag 27 oktober 2020 18:47 
Aan: [---], [---] <[---][---]@coa.nl>; > 
Onderwerp: FW: Stand van zaken uitwijklocatie COA Haren 
 
Ter info 

 
 
Van: [---] [---] 
Verzonden: dinsdag 27 oktober 2020 17:57 
Aan:  
CC: [---] [---] ;  
Onderwerp: Stand van zaken uitwijklocatie COA Haren 
 
Dag allen,  
 
Vanmiddag ben ik met en [---] van [---] van de politie op locatie geweest om te zien hoe ver het COA 
is met het inrichten van het terrein, zoals wij afgelopen vrijdag hebben afgesproken. De afspraken 
zijn opgenomen in bijgevoegd document.  
 
Gebouw C in momenteel afgehekt met geschakelde hekken. Er is geen [---] over gespannen i.v.m. het 
mogelijk omwaaien bij wind (is vanuit ons ook geen harde eis). Er zijn 3 palen met bouwlampen 
geplaatst op het terrein, met een camera eraan. Deze waren vanmiddag al geïnstalleerd en we 



hebben de beelden van de camera’s gezien op de laptop die in de loge geplaatst is (waar standaard 
een beveiliger zit).  
Bij de hoofdingang, waar de bewoners ook mogen roken, is de toegangspoort. Bij de toegangspoort 
moet nog een intercom geplaatst worden. Dit is van belang voor leveranciers, maar ook voor de 
hulpdiensten. De hekken voor gebouw B worden morgen geplaatst. De voeten lagen al op het gras, 
waardoor we konden zien dat deze op 5 meter van de gevel geplaatst worden rondom het gebouw.  
 
Bij de personeelsingang (ook ingang voor hulpdiensten) wordt nog een extra hek geplaatst in een 
vierkant. Hier hebben we namelijk geconstateerd dat de nooduitgang van de 1e verdieping boven de 
personeelsingang zit, waardoor men makkelijk vanaf de brandtrap van de 1e verdieping over het hek 
kan springen en dan zo weg kan. Met het plaatsen van extra hekken hiervoor in een vierkant, zou 
men hierin terecht komen.

 
 
Hierbij de aspecten die nog geregeld moeten worden voordat de locatie open kan:  

 Brandweer: geldig inspectierapport van Brandmeldinstallatie (compleet), transparant 
noodverlichting + vluchtwegsignalering, Handblussers en de Brandslanghaspels 

 Hekken om gebouw B heen  

 Extra hek in een vierkant bij de personeelsingang zoals besproken dinsdag  
Z.s.m. (uiterlijk komend weekend):  

 intercom bij de toegangspoort  
 
Vanaf vandaag zijn er al 24/7 beveiligers van Trigion aanwezig. Volgens [---] [---] ziet de planning voor 
morgen er als volgt uit:  
10:00 uur Oog TV en DvhN komen langs om de locatie te bekijken. RTV zou ook komen, maar daarvan 
is niet zeker wanneer die komen 
11:00 uur COA-medewerkers op locatie  
---- wachten op bericht van de eigenaar aangaande het inspectierapport voor de brandweer, plus 
bovenstaande punten regelen, voordat de locatie open kan -----  
 
Dit betekent dat in de loop van de middag de locatie gereed zou kunnen zijn voor opvang.  
Morgen is alleen gebouw C gereed, waar plek is voor 32 mensen.  

 
Met vriendelijke groet, 
 
[---] [---]  
Adviseur Openbare Orde en Veiligheid  

Gemeente Groningen  

 
telefoon:  
Aanwezig: ma, di, do, vr 

 
 
 
 
 
 
 



 
Van: [---], [---]  
Verzonden: dinsdag 27 oktober 2020 09:55 
Aan: '[---] [---]' <[---].[---]@groningen.nl> 
Onderwerp: RE: omgevingsvergunning en gemaakte afspraken  
 
Hallo [---], 
 
Je redenatie is correct. 
 
[---]  

 
Van: [---] [---] [ 
Verzonden: dinsdag 27 oktober 2020 09:36 
Aan: [---], [---]  
Onderwerp: FW: omgevingsvergunning en gemaakte afspraken  
 
Hoi [---], 
Er is een vraag vanuit wethouder over verschil in vergunning van 97 kamers in vergunningaanvraag, 
en de steeds genoemde 80 kamers voor de opvang, volgens mij klopt mijn redenatie: 
Tav de kamers, vrij simpel, verdeeld over gangen en verdiepingen kunnen ze 80 kamers voor de 
opvang gebruiken, panden B en C bevatten 97 kamers die onder vergunning vallen, (die huren ze 
dus) maar worden niet allemaal voor de opvang ingezet. (bijvoorbeeld kamers in gebruik voor opslag, 
werkruimtes COA etc… 80 kamers voor opvang met maximaal 100 opvang (80 alleenstaanden, bij 
vader met kind bijvoorbeeld kan er tot maximaal 100 worden opgevangen). 
 
Hoor graag even reactie via mail… 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
[---] [---] 
Programmaleider Directie Maatschappelijke Ontwikkeling 
Werk, Inkomen, Maatschappelijke Participatie, Onderwijs 
 
  
 
Bezoekadres: 
Kreupelstraat 1 
9712 HW GRONINGEN 
 
Factuuradres: 
[---]bus 30026 
9700 RM GRONINGEN 
 

 



 
 
Van: [---] [---]  
Verzonden: dinsdag 27 oktober 2020 9:31 
Aan: > 
Onderwerp: RE: omgevingsvergunning en gemaakte afspraken  
 
Tav de kamers, vrij simpel, verdeeld over gangen en verdiepingen kunnen ze 80 kamers voor de 
opvang gebruiken, panden B en C bevatten 97 kamers die onder vergunning vallen, (die huren ze 
dus) maar worden niet allemaal voor de opvang ingezet. (bijvoorbeeld kamers in gebruik voor opslag, 
werkruimtes COA etc… 80 kamers voor opvang met maximaal 100 opvang (80 alleenstaanden, bij 
vader met kind bijvoorbeeld kan er tot maximaal 100 worden opgevangen). 
Ik zit nu in overleg, ik kijk tussendoor even naar de bijlages. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
[---] [---] 
Programmaleider Directie Maatschappelijke Ontwikkeling 
Werk, Inkomen, Maatschappelijke Participatie, Onderwijs 
 
 
Bezoekadres: 
Kreupelstraat 1 
9712 HW GRONINGEN 
 
Factuuradres: 
[---]bus 30026 
9700 RM GRONINGEN 
 

 
 
 
Van: [---]>  
Verzonden: dinsdag 27 oktober 2020 9:27 
Aan: [---] [---] <l> 
CC:  
Onderwerp: omgevingsvergunning en gemaakte afspraken  
Urgentie: Hoog 
 
Dag [---], 
 
Ik heb voor [---] een samenvatting gemaakt van de afspraken die [---] afgelopen zaterdag heeft rond 
gemaild. Ik ga ervan uit dat dit de laatste versie is. Zie in bijlage mijn samenvatting van de 
maatregelen (relevant voor [---] voor vanmiddag bij de inloop).  
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Gisteravond ontving ik de omgevingsvergunning. Mij valt op dat in de afspraken wordt gesproken 
over max 100 bewoners, verdeeld over 80 kamers, terwijl in de omgevingsvergunning staat dat het 
COA 97 kamers huurt. Zie in de bijlage de omgevingsvergunning. 
 
Wat is juist? Waar moeten we vanuit gaan? Moet vanmiddag bij de inloop (vanaf 15.00u) geen 
onduidelijkheid over bestaan. 
 
Ik hoor graag. 
 
Groeten, 
 
[---] 
Concernstaf gemeente Groningen 
Tel. [---] 
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Van: [---]  [---]    
Verzonden: donderdag 15 oktober 2020 14:48 
Aan: [---] , [---]  < 
Onderwerp: Verzoek tot afspraak  
Urgentie: Hoog 
 
Dag [---] ,  
 
Ik ben vanuit de gemeente betrokken bij de dorpen Haren, Onnen, Glimmen en Noordlaren vanuit 
openbare orde perspectief.  
Daarin werk ik nauw samen met de politie. Vanuit de politie kreeg ik de mail met die hele lijst aan 
vragen, die [---]  [---]  ook naar jou heeft gestuurd.  
 
Ik begreep van [---]  [---]  van de VRG dat het COA al werkt aan een escalatieplan en dat dit 
multidisciplinair wordt.  
Daar zijn wij heel blij mee, want het handelingskader hebben we graag zsm helder omdat we 
natuurlijk ook niet weten hoe snel de opvang in Haren gebruikt zal gaan worden.  
Daarom zou ik je willen verzoeken om met de politie en mij om (de digitale) tafel te gaan om e.e.a. 
alvast door te spreken. Zou dit begin volgende week kunnen (maandag/dinsdag?)  
 
Het zou ons heel veel helpen, omdat de politie natuurlijk het eerste aanspreekpunt is voor inwoners, 
maar ook als er iets mis zou gaan. En in dat laatste geval ben ik ook direct betrokken.  
Ik hoor graag van je.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
[---]  [---]   
Adviseur Openbare Orde en Veiligheid  

Gemeente Groningen  

 
telefoon: [---] 
Aanwezig: ma, di, do, vr 

 
Denk aan het milieu: is het nodig dit bericht af te drukken? 
 
 
 
 
Van: [---] , [---]   
Verzonden: maandag 19 oktober 2020 17:14 
Aan: [---] -[---] ,[---]  ; [---] , [---]   
Onderwerp: FW: Verzoek tot afspraak  
Urgentie: Hoog 
 
Dag[---]  en [---] , 
 
Wie van jullie kan met deze dame om de tafel? Ik ben bezig de antwoorden naar de gemeente bijeen 
te voegen, dit gaat morgen dan naar de gemeente terug. 



 
Met vriendelijke groet, 
 
[---]  [---]  
 

Centraal Orgaan opvang asielzoekers  
Directie Opvang & Begeleiding  

 

 

 

Telefoon:   

Website: www.coa.nl 

Bezoekadres: Ter Apelervenen 2, 9561 MC Ter Apel 

 
 
Van: [---] , [---]   
Verzonden: dinsdag 20 oktober 2020 09:57 
Aan: [---] , [---]  <[---] [---] @coa.nl>; [---] -[---] ,[---]  <[---] -[---] @coa.nl> 
Onderwerp: RE: Verzoek tot afspraak  
 
Contact is gelegd. 
Morgen een afspraak via teams met de VR en openbare orde 

 
 
Van: [---] , [---]   
Verzonden: dinsdag 20 oktober 2020 09:28 
Aan: '[---] .[---] @groningen.nl' <[---] .[---] @groningen.nl> 
CC: [---] -[---] ,[---]  <[---] -[---] @coa.nl> 
Onderwerp: uitwijklocatie Haren 
 
Hallo [---] , 
 
Afgelopen maandag heb je de regiomanager van het COA, [---]  [---]  gemaild met de vraag om een 
afspraak over de processen en procedures bij de uitwijklocatie Haren. 
 
[---]   en ik zijn betrokken bij de opstart van deze locatie. Wij geven daarnaast ook samen leiding aan 
de locatie van het COA in [---]. 
 
[---]  [---]  VRG heeft een overleg gepland a.s. woensdag via MS teams. Wellicht kan jij hier ook bij 
aanhaken om zo alle informatie op een eenduidige manier met elkaar te delen.  
 
We horen graag van je terug. 
 

 
 
Van: [---] , [---]    
Verzonden: dinsdag 20 oktober 2020 18:20 
Aan: [---] , [---]  >; [---] -[---] ,[---]  > 
CC: [---]  [---]  < 
onderwerp: FW: afspraken met Trigion en reactie op de mail van dhr. [---]  [---]  van de gemeente 
Groningen 
 
Dag[---]  en [---] , 
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Nemen jullie dit contact van mij over? 
Dank.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
[---]  [---]  
 

Centraal Orgaan opvang asielzoekers  
Directie Opvang & Begeleiding  
 

 
  

Telefoon:   

Website: www.coa.nl 

Bezoekadres: Ter Apelervenen 2, 9561 MC Ter Apel 

 
 
Van: [---]   ]  
Verzonden: dinsdag 20 oktober 2020 16:21 
Aan: [---] , [---]    
Onderwerp: RE: afspraken met Trigion en reactie op de mail van dhr. [---]  [---]  van de gemeente 
Groningen 
 
Dank je voor de input en reactie. 
Nog wel een vraagje, er wordt bijvoorbeeld over gebouw C gesproken e.d. 
Hebben jullie een kaart/plattegrond die bij het hotel hoort en het beveiligingsplan? 
Anders is moeilijk te volgen wat er bedoeld wordt… 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
[---]  [---]  
Programmaleider Directie Maatschappelijke Ontwikkeling 
Werk, Inkomen, Maatschappelijke Participatie, Onderwijs 
 
 
T:   
M:   
E-mail   
 
Bezoekadres: 
Kreupelstraat 1 
9712 HW GRONINGEN 
 
Factuuradres: 
[---] bus 30026 
9700 RM GRONINGEN 
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Van: [---] , [---]  <  
Verzonden: dinsdag 20 oktober 2020 9:10 
Aan: [---]  [---]    
Onderwerp: FW: afspraken met Trigion en reactie op de mail van dhr. [---]  [---]  van de gemeente 
Groningen 
 
Dag [---] , 
 
Bij deze het plan betreffende de inzet van beveiliging. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
[---]  [---]  
 

Centraal Orgaan opvang asielzoekers  
Directie Opvang & Begeleiding  
  

 

Van: [---]  [---]  []  
Verzonden: woensdag 21 oktober 2020 16:06 
Aan: [---]  [---] ; [---]  [---]  
Onderwerp: Afstemming COA op locatie  
Tijd: vrijdag 23 oktober 2020 09:30-11:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, 
Wenen. 
Locatie: Emmalaan 33, Haren 
 
 
Dag [---] ,  
  
In het overleg van vanmiddag, hebben we afgesproken dat de politie, de locatiemanagers in Haren, 
een coördinator van Trigion (de beveiligers) en ikzelf op de locatie afspreken om de 
verantwoordelijkheden over en weer af te stemmen. Je mag weten dat de politie en ik ons wel 
zorgen maken over de locatie, dus er zullen nog een flink aantal zaken goed doorgesproken moeten 
worden.  
Ik vind het erg van belang dat jij erbij bent, gelet op jouw rol en kennis van het dossier. De andere 
partijen (politie, cao, Trigion en ik) kunnen op vrijdag, hopelijk lukt het jou ook.  
  
Wil je mij nog even bellen?  
Groeten, [---]   
 
 
 
 



Van: [---]    
Verzonden: donderdag 22 oktober 2020 09:05 
Aan: [---] , [---]  ; [---] , [---]  ; [---] -[---] ,[---]   
Onderwerp: RE: afspraken met Trigion en reactie op de mail van dhr. [---]  [---]  van de gemeente 
Groningen 
Urgentie: Hoog 
 
Allen, 
 
Bijgaand vragen en aandachtspunten politie. 
 
De volgende zaken zijn van belang: 

- Een daadwerkelijke bevestiging en tekening van (ondoorzichtige) hekken rond panden B en 
C. Het volledig (rondom de gebouwen b en c) is van groot belang! Dat moet echt helder en 
duidelijk bevestigt worden en de plaatsing moet dusdanig dat er niet via bijvoorbeeld 
balkons of op andere wijze makkelijk naar buiten het terrein gegaan kan worden. Geldt ook 
voor helder aangeven waar men mag ‘luchten’ en roken. 

- De toezegging dat dat geregeld wordt. 
- Goede afspraken met politie en OOV door COA ook over rol beveiliging en aanwezigheid en 

bezetting. 
- Communicatie aan inwoners gemeente altijd in afstemming met gemeente

 
- Wethouder heeft gister in Raad toezeggingen gedaan die vandaag naar buiten gaan naar 

bewoners Nescioappartementen. Brief zal ook aan jullie worden verstrekt. 
- Van belang is dat er door Veiligheidsregio noodbevel/brieven kunnen komen die maken dat 

mensen niet naar buiten mogen. 
- Van groot belang is dat politie en OOV de juiste info en maatregelen aangereikt krijgen. 

Mocht dat niet goed gaan kan de driehoek van (loco)Burgemeester, officier v justitie en 
politie samen besluiten dat het niet veilig genoeg is en hotel niet in gebruik mag worden 
genomen. Zover zal het neem ik aan niet komen.  
Maar er moet wel even een tandje bij vanuit COA om zaken gedetailleerd aan te 
leveren/bevestigen en met de van belang zijnde partijen overeenstemming over te hebben. 

 
Graag antwoorden op vragen politie met daadwerkelijk concrete maatregelen en vastlegging. Dit 
graag voor 12 uur vanochtend retour… zodat dit kan worden besproken met diverse partijen. 
 
Er is veel rumoer van omwonenden waarbij er grote zorg is over Corona en hun veiligheid (ouderen). 
 
Het overleg gister levert nog steeds vragen op bij diverse partijen. Ik wil nogmaals benadrukken dat 
er (zoals eerder ook aangegeven) gehandeld moet worden [---] . Geen enkel risico nemen dat er 
mensen het dorp in gaan. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
[---]  [---]  
Programmaleider Directie Maatschappelijke Ontwikkeling 
Werk, Inkomen, Maatschappelijke Participatie, Onderwijs 
 
Bezoekadres: 
Kreupelstraat 1 
9712 HW GRONINGEN 
 



Factuuradres: 
[---] bus 30026 
9700 RM GRONINGEN 
 

 
 
 
 

 
Van: [---] , [---]   
Verzonden: donderdag 22 oktober 2020 16:07 
Aan: [---]   
Onderwerp: FW: OVA202076340H Emmalaan 33 Haren Gn 
Urgentie: Hoog 
 
[---] 
Graag even contact met mij 

 
 
 
Van: [---]  [---]    
Aan: [---] , [---]   
Onderwerp: FW: OVA202076340H Emmalaan 33 Haren Gn 
Urgentie: Hoog 
 
Zie bijlage, 
Vergunningtraject stokt, is nog niet juist/compleet. 
[---], van VTH heeft aanvraag nu in behandeling. 
Kan geen contact krijgen met [---\? Van COA… 
Moet wel op een goede manier aangevraagd en onderbouwd worden. 
 
Daarnaast is het handig als je even met [---] contact legt over de hekken. 
Dan kan hij even mee kijken of daar nog vergunning voor nodig is. Geldt ook voor eventuele andere 
aanpassingen aan terrein of gebouw. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
[---]  [---]  
Programmaleider Directie Maatschappelijke Ontwikkeling 
Werk, Inkomen, Maatschappelijke Participatie, Onderwijs 
 
T:   
M:   
E-mail:   
 
Bezoekadres: 



Kreupelstraat 1 
9712 HW GRONINGEN 
 
Factuuradres: 
[---] bus 30026 
9700 RM GRONINGEN 
 

 
 
 
 
Van: [---] >  
Verzonden: donderdag 22 oktober 2020 13:42 
Aan: '[---]  > 
CC: [---]  [---]  <  
Onderwerp: OVA202076340H Emmalaan 33 Haren Gn 
 
Geachte heer [---], 
 
Hierbij onze brief m.b.t. ontvankelijkheid van de aanvraag om omgevingsvergunning. 
 
Met vriendelijke groet, 

[---] 
 
 
Van: [---] 
Verzonden: donderdag 22 oktober 2020 21:48 
Aan: [---] 
Onderwerp: RE: Afstemming COA op locatie  
 
Hoi allemaal, 
 
In de bijlage het document met de gemaakte afspraken tot nu toe met het COA, inmiddels weer 
bijgewerkt door [---]  [---]  van het COA. Dankjewel daarvoor! 
De nog openstaande vragen zullen we morgen op locatie met elkaar afstemmen en afspreken. 
Er staan ook nog een paar vragen in voor de Veiligheidsregio/OM omtrent het noodbevel en de 
beschikkingen 
 
Tot morgen! Hartelijke groet, 
 
[---] 
Politie Noord-Nederland | Groningen Zuid  
Vondellaan 8, Haren 
[---] bus 107, 9400 AC Assen  
M  
 
 



 
Van: [---] , [---]   
Verzonden: vrijdag 23 oktober 2020 20:52 
Aan: [---] .[---]  
CC: [----]> 
Onderwerp: RE: Afstemming COA op locatie  
 
Beste mensen 
 
Hartelijk dank voor ieders inbreng en expertise. Op basis hiervan zijn wij ook vandaag weer een heel 
stuk verder gekomen. 
 
De afspraken zoals ik die genoteerd heb zijn: 
 
Informatie over bewoners die van belang kan zijn voor de openbare orde deelt het COA met de politie 
De locatie is toegankelijk voor de hulpverleners. In het bedrijfsnoodplan (zie bijlage) staat hoe dit 
geregeld is. Daarnaast is informeel contact mogelijk. 
Aangiftes zo veel als mogelijk op afstand 
Het COA maakt wekelijks een sfeerbeeld. Dit wordt gedeeld met de gemeente, VR en politie 
Er komt een fysieke barrière (hekken) om duidelijk te maken dat bewoners van de uitwijklocatie Haren 
het terrein niet mogen verlaten. In de bijlage de situatie zoals die zal zijn als alle gebouwen ( B en C) 
in gebruik zijn.  
Er komt camera toezicht (24/7) en verlichting. 
De werktijden van het COA zijn van 1100 – 1930 uur, 7 dagen per week 
 
Samen met de aantekeningen van [---]  kan dit samen worden gevoegd bij het document. Dit is wat mij 
betreft niet in beton gegoten. In de loop van de tijd kunnen er ontwikkelingen zijn (we lopen bijv. nu 
wel allemaal met een mondkapje) die er in dit gremium gedeeld en afgestemd moeten worden met 
elkaar. 
 
Mochten er aanvullingen zijn of omissies, geef die dan door. 
 
Goed weekend 
 
[---] .  

 
 
Van: [---] 
Aan: [---] 
CC: [---]  [---]  ;  
Onderwerp: Re: Afstemming COA op locatie  
 
Goedemorgen collega’s,  
 
Het klopt dat ik ik de burgemeester heb bijgepraat op het dossier en de vraagstukken die er in deze 
fase nog liggen. Dat leidt niet tot concrete acties of ontwikkelingen. Maar mocht dat overigens wel 
het geval zijn dan verloopt die inbreng ook via [---] . Zij is de vertegenwoordiger van onze afdeling in 
dezen.  
 
Met een vriendelijke groet, 
 
[---] 
Gemeente Groningen 
 

 



Op 23 okt. 2020, om 07:59 heeft [---]   
> het volgende geschreven: 
 
Goedemorgen allemaal, 
 
Bijgevoegd het document dat [---] gisteravond verstuurde, zover mogelijk ook ingevuld met de 
informatie vanuit de veiligheidsregio (zie bijlage in geel). 
 
Ik begreep gisteren van [---]  [---]  dat de gemeente Groningen (bestuur) nog nadenkt over het al dan 
niet aan de voorkant al inzetten van het noodbevel. Dat maakt uit in het handelingsperspectief op 
het moment dat bewoners van de locatie zich niet houden aan de afspraken. Heb later vandaag 
contact met [---] in zijn rol als voorzitter van de VR. Hoop dan meer helderheid te krijgen. Begrijp dat 
[---] hierover ook contact heeft gehad met [---] wellicht goed om ons even op de hoogte te houden 
van de ontwikkelingen … 
 
Groet, 
[---]  
 
 
 
 
 
Van: [---] , [---]   
Verzonden: zaterdag 24 oktober 2020 11:10 
Aan: '[---]  [---] ' <[---] .[---] @groningen.nl>; [---] -[---] ,[---]  < [---] -[---] @coa.nl> 
Onderwerp: RE: Nadere gegevens voor document met afspraken  
 
Hallo [---] , 
Hieronder in rood mijn reactie. 
 
[---]   

 
Van: [---]  [---]  []  
Verzonden: vrijdag 23 oktober 2020 22:03 
Aan: [---] , [---]  ; [---] -[---] ,[---]   
Onderwerp: Nadere gegevens voor document met afspraken  
 
Dag[---]  en [---] ,  
 
Ik heb de afspraken die we vandaag hebben gemaakt uitgewerkt en verwerkt in het document, welke 
op dit moment ter check bij de politie ligt.  
 
Ter aanvulling heb ik nog een paar gegevens nodig voor in het document:  

 Het 06-nummer van de beveiliging waar ze 24/7 op te bereiken zijn (zou vandaag geregeld 
zijn) De beveiliging is 24/7 bereikbaar op [---]. Er is altijd een beveiliger in de loge.  

 Het 06-nummer van[---]  De gegevens van [---] 

 Het kaartje met daarop getekend de hekken (omheining) en de personeelsingang en de 
toegangspoort is bijgevoegd 

 In het document staat nog ergens, contact opnemen met de voorwacht van COA. Wie is dit 
en wat zijn de gegevens van deze persoon? Als er geen COA medewerkers zijn en de 
beveiliging moet wat overleggen of moet een incident of calamiteit melden, dan nemen ze 
contact op met de voorwacht. Dat is een locatiemanager die telefonisch bereikbaar is. Dit 



wisselt per week, de gegevens van diegene zijn bereikbaar zijn, zijn beschikbaar voor de 
beveiliging. Zij zijn de enigen die de voorwacht kunnen bellen.  

 Contactgegevens van de locatie voor de dorpsbewoners [---]. Email is nog niet beschikbaar. 
Volgt z.s.m. aankomende week.  

 
Alvast bedankt en goed weekend,  
 
Met vriendelijke groet, 
 
[---]  [---]   
Adviseur Openbare Orde en Veiligheid / projectleider Oud & Nieuw  

Gemeente Groningen  

 

 
 
Van: [---] , [---]   
Verzonden: dinsdag 27 oktober 2020 11:15 
Aan: [---] 
Onderwerp: FW: Schouw dinsdag 

 

[---] 

Graag je onverwijlde aandacht hiervoor 

 

Met vriendelijke groet, 

 

[---]  [---]  

Verzonden met BlackBerry Work 

(www.blackberry.com) 

 

Van: [---]  [---]  <l> 

Datum: dinsdag 27 okt. 2020 10:25 AM 

Aan: [---] , [---]  < 

>, > 

Onderwerp: RE: Schouw dinsdag 

 
Dag [---] ,  
Ik heb gecheckt bij [---]  [---] , maar hij gaf aan dat de brandweer al geweest is en dat er verder 
niemand vanuit de VRG hoeft aan te sluiten.  
[---]  liet het volgende weten (maar dat weet je als het goed is):  
Vanuit de brandweer zijn de volgende onderwerpen randvoorwaardelijk om woensdag te kunnen 
openen …. 

Wanneer wij een geldig inspectierapport hebben van het volgende; 
1. Brandmeldinstallatie(compleet) 
2. Transparant noodverlichting + vluchtwegsignalering 

3. Handblussers en de Brandslanghaspels. 
Als dit voor woensdag binnen is kan het in gebruik worden genomen. 
Tot vanmiddag. Groeten, [---]   
 
 
 

http://www.blackberry.com/
mailto:marloes.doek@groningen.nl


 
Van: [---] , [---]   
Verzonden: dinsdag 27 oktober 2020 18:47 
Aan: [---] , [---]  <[---] [---] @coa.nl>; coa.nl> 
Onderwerp: FW: Stand van zaken uitwijklocatie COA Haren 
 
Ter info 

 
Van: [---]  [---]  [ 
Verzonden: dinsdag 27 oktober 2020 17:57 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: Stand van zaken uitwijklocatie COA Haren 
 
Dag allen,  
 
Vanmiddag ben ik met [---] [---] van de politie op locatie geweest om te zien hoe ver het COA is met 
het inrichten van het terrein, zoals wij afgelopen vrijdag hebben afgesproken. De afspraken zijn 
opgenomen in bijgevoegd document.  
 
Gebouw C in momenteel afgehekt met geschakelde hekken. Er is geen [---]  over gespannen i.v.m. 
het mogelijk omwaaien bij wind (is vanuit ons ook geen harde eis). Er zijn 3 palen met bouwlampen 
geplaatst op het terrein, met een camera eraan. Deze waren vanmiddag al geïnstalleerd en we 
hebben de beelden van de camera’s gezien op de laptop die in de loge geplaatst is (waar standaard 
een beveiliger zit).  
Bij de hoofdingang, waar de bewoners ook mogen roken, is de toegangspoort. Bij de toegangspoort 
moet nog een intercom geplaatst worden. Dit is van belang voor leveranciers, maar ook voor de 
hulpdiensten. De hekken voor gebouw B worden morgen geplaatst. De voeten lagen al op het gras, 
waardoor we konden zien dat deze op 5 meter van de gevel geplaatst worden rondom het gebouw.  
 
Bij de personeelsingang (ook ingang voor hulpdiensten) wordt nog een extra hek geplaatst in een 
vierkant. Hier hebben we namelijk geconstateerd dat de nooduitgang van de 1e verdieping boven de 
personeelsingang zit, waardoor men makkelijk vanaf de brandtrap van de 1e verdieping over het hek 
kan springen en dan zo weg kan. Met het plaatsen van extra hekken hiervoor in een vierkant, zou 
men hierin terecht komen.

 
 
Hierbij de aspecten die nog geregeld moeten worden voordat de locatie open kan:  

 Brandweer: geldig inspectierapport van Brandmeldinstallatie (compleet), transparant 
noodverlichting + vluchtwegsignalering, Handblussers en de Brandslanghaspels 

 Hekken om gebouw B heen  

 Extra hek in een vierkant bij de personeelsingang zoals besproken dinsdag  
Z.s.m. (uiterlijk komend weekend):  

 intercom bij de toegangspoort  
 
Vanaf vandaag zijn er al 24/7 beveiligers van Trigion aanwezig. Volgens locatiemanager [---]  [---]  ziet 
de planning voor morgen er als volgt uit:  
10:00 uur Oog TV en DvhN komen langs om de locatie te bekijken. RTV zou ook komen, maar daarvan 
is niet zeker wanneer die komen 
11:00 uur COA-medewerkers op locatie  
---- wachten op bericht van de eigenaar aangaande het inspectierapport voor de brandweer, plus 
bovenstaande punten regelen, voordat de locatie open kan -----  



 
Dit betekent dat in de loop van de middag de locatie gereed zou kunnen zijn voor opvang.  
Morgen is alleen gebouw C gereed, waar plek is voor 32 mensen.  

 
Met vriendelijke groet, 
 
[---]  [---]   
Adviseur Openbare Orde en Veiligheid  

Gemeente Groningen  

 
Telefoon [---] 
Aanwezig: ma, di, do, vr 

 
 
 
Van: [---] , [---]   
Verzonden: dinsdag 27 oktober 2020 09:55 
Aan: '[---]  [---] ' <[---] .[---] @groningen.nl> 
Onderwerp: RE: omgevingsvergunning en gemaakte afspraken  
 
Hallo [---] , 
 
Je redenatie is correct. 
 
[---]   

 
Van: [---]  [---]  [ 
Verzonden: dinsdag 27 oktober 2020 09:36 
Aan: [---] , [---]   
Onderwerp: FW: omgevingsvergunning en gemaakte afspraken  
 
Hoi [---] , 
Er is een vraag vanuit wethouder over verschil in vergunning van 97 kamers in vergunningaanvraag, 
en de steeds genoemde 80 kamers voor de opvang, volgens mij klopt mijn redenatie: 
Tav de kamers, vrij simpel, verdeeld over gangen en verdiepingen kunnen ze 80 kamers voor de 
opvang gebruiken, panden B en C bevatten 97 kamers die onder vergunning vallen, (die huren ze 
dus) maar worden niet allemaal voor de opvang ingezet. (bijvoorbeeld kamers in gebruik voor opslag, 
werkruimtes COA etc… 80 kamers voor opvang met maximaal 100 opvang (80 alleenstaanden, bij 
vader met kind bijvoorbeeld kan er tot maximaal 100 worden opgevangen). 
 
Hoor graag even reactie via mail… 
 
Met vriendelijke groet, 
 
[---]  [---]  
Programmaleider Directie Maatschappelijke Ontwikkeling 
Werk, Inkomen, Maatschappelijke Participatie, Onderwijs 
 



 
T:  
E-mail 
Bezoekadres: 
Kreupelstraat 1 
9712 HW GRONINGEN 
 
Factuuradres: 
[---] bus 30026 
9700 RM GRONINGEN 
 

 
 
 
 
Van: [---]  [---]   
Verzonden: dinsdag 27 oktober 2020 9:31 
Aan: > 
Onderwerp: RE: omgevingsvergunning en gemaakte afspraken  
 
Tav de kamers, vrij simpel, verdeeld over gangen en verdiepingen kunnen ze 80 kamers voor de 
opvang gebruiken, panden B en C bevatten 97 kamers die onder vergunning vallen, (die huren ze 
dus) maar worden niet allemaal voor de opvang ingezet. (bijvoorbeeld kamers in gebruik voor opslag, 
werkruimtes COA etc… 80 kamers voor opvang met maximaal 100 opvang (80 alleenstaanden, bij 
vader met kind bijvoorbeeld kan er tot maximaal 100 worden opgevangen). 
Ik zit nu in overleg, ik kijk tussendoor even naar de bijlages. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
[---]  [---]  
Programmaleider Directie Maatschappelijke Ontwikkeling 
Werk, Inkomen, Maatschappelijke Participatie, Onderwijs 
 
 
T:  
 
E-mail: l  
 
Bezoekadres: 
Kreupelstraat 1 
9712 HW GRONINGEN 
 
Factuuradres: 
[---] bus 30026 
9700 RM GRONINGEN 
 

mailto:hans.hoekstra@groningen.nl


 
 
 
Van: >  
Verzonden: dinsdag 27 oktober 2020 9:27 
Aan: [---]  [---]  < 
CC: > 
Onderwerp: omgevingsvergunning en gemaakte afspraken  
Urgentie: Hoog 
 
Dag [---] , 
 
Ik heb voor [---] een samenvatting gemaakt van de afspraken die [---] afgelopen zaterdag heeft rond 
gemaild. Ik ga ervan uit dat dit de laatste versie is. Zie in bijlage mijn samenvatting van de 
maatregelen (relevant voor voor vanmiddag bij de inloop).  
 
Gisteravond ontving ik de omgevingsvergunning. Mij valt op dat in de afspraken wordt gesproken 
over max 100 bewoners, verdeeld over 80 kamers, terwijl in de omgevingsvergunning staat dat het 
COA 97 kamers huurt. Zie in de bijlage de omgevingsvergunning. 
 
Wat is juist? Waar moeten we vanuit gaan? Moet vanmiddag bij de inloop (vanaf 15.00u) geen 
onduidelijkheid over bestaan. 
 
Ik hoor graag. 
 
Groeten, 
 
 [---] 
Bestuursadviseur   
Concernstaf gemeente Groningen 
Tel.  
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Van: [---] , [---]   
Verzonden: dinsdag 20 oktober 2020 09:57 
Aan: [---] , [---]  <[---] [---] @coa.nl>; [---] -[---] ,[---]  <[---] -[---] @coa.nl> 
Onderwerp: RE: Verzoek tot afspraak  
 
Contact is gelegd. 
Morgen een afspraak via teams met de VR en openbare orde 

 
Van: [---] , [---]   
Verzonden: maandag 19 oktober 2020 17:14 
Aan: [---] -[---] ,[---]  ; [---] , [---]   
Onderwerp: FW: Verzoek tot afspraak  
Urgentie: Hoog 
 
Dag[---]  en [---] , 
 
Wie van jullie kan met deze dame om de tafel? Ik ben bezig de antwoorden naar de gemeente bijeen 
te voegen, dit gaat morgen dan naar de gemeente terug. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
[---]  [---]  
 

Centraal Orgaan opvang asielzoekers  
Directie Opvang & Begeleiding  
  

 

 
  

Telefoon:   

Website: www.coa.nl 

Bezoekadres: Ter Apelervenen 2, 9561 MC Ter Apel 

 
 
Van: [---]  [---]   
Verzonden: donderdag 15 oktober 2020 14:48 
Aan: [---] , [---]  < 
Onderwerp: Verzoek tot afspraak  
Urgentie: Hoog 
 
Dag [---] ,  
 
Ik ben vanuit de gemeente betrokken bij de dorpen Haren, Onnen, Glimmen en Noordlaren vanuit 
openbare orde perspectief.  
Daarin werk ik nauw samen met de politie. Vanuit de politie kreeg ik de mail met die hele lijst aan 
vragen, die [---]  [---]  ook naar jou heeft gestuurd.  
 
Ik begreep van [---]  [---]  van de VRG dat het COA al werkt aan een escalatieplan en dat dit 
multidisciplinair wordt.  

http://www.coa.nl/
http://www.coa.nl/


Daar zijn wij heel blij mee, want het handelingskader hebben we graag zsm helder omdat we 
natuurlijk ook niet weten hoe snel de opvang in Haren gebruikt zal gaan worden.  
Daarom zou ik je willen verzoeken om met de politie en mij om (de digitale) tafel te gaan om e.e.a. 
alvast door te spreken. Zou dit begin volgende week kunnen (maandag/dinsdag?)  
 
Het zou ons heel veel helpen, omdat de politie natuurlijk het eerste aanspreekpunt is voor inwoners, 
maar ook als er iets mis zou gaan. En in dat laatste geval ben ik ook direct betrokken.  
Ik hoor graag van je.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
[---]  [---]   
Adviseur Openbare Orde en Veiligheid  

Gemeente Groningen  

 
telefoon: [---] 
Aanwezig: ma, di, do, vr 

 
Denk aan het milieu: is het nodig dit bericht af te drukken? 
 
 
 
Van: [---] , [---]   
Verzonden: dinsdag 20 oktober 2020 09:28 
Aan: '[---] .[---] @groningen.nl' <[---] .[---] @groningen.nl> 
CC: [---] -[---] ,[---]  <[---] -[---] @coa.nl> 
Onderwerp: uitwijklocatie Haren 
 
Hallo [---] , 
 
Afgelopen maandag heb je de regiomanager van het COA, [---]  [---]  gemaild met de vraag om een 
afspraak over de processen en procedures bij de uitwijklocatie Haren. 
 
[---]   en ik zijn betrokken bij de opstart van deze locatie. Wij geven daarnaast ook samen leiding aan 
de locatie van het COA in [---]. 
 
[---]  [---]  VRG heeft een overleg gepland a.s. woensdag via MS teams. Wellicht kan jij hier ook bij 
aanhaken om zo alle informatie op een eenduidige manier met elkaar te delen.  
 
We horen graag van je terug. 
 

 
Van: [---]  [---]   
Verzonden: donderdag 22 oktober 2020 09:05 
Aan: [---] , [---]  ; [---] , [---]  ; [---] -[---] ,[---]   
Onderwerp: RE: afspraken met Trigion en reactie op de mail van dhr. [---]  [---]  van de gemeente 
Groningen 
Urgentie: Hoog 
 
Allen, 



 
Bijgaand vragen en aandachtspunten politie. 
 
De volgende zaken zijn van belang: 

- Een daadwerkelijke bevestiging en tekening van (ondoorzichtige) hekken rond panden B en 
C. Het volledig (rondom de gebouwen b en c) is van groot belang! Dat moet echt helder en 
duidelijk bevestigt worden en de plaatsing moet dusdanig dat er niet via bijvoorbeeld 
balkons of op andere wijze makkelijk naar buiten het terrein gegaan kan worden. Geldt ook 
voor helder aangeven waar men mag ‘luchten’ en roken. 

- De toezegging dat dat geregeld wordt. 
- Goede afspraken met politie en OOV door COA ook over rol beveiliging en aanwezigheid en 

bezetting. 
- Communicatie aan inwoners gemeente altijd in afstemming met gemeente 

 
- Wethouder heeft gister in Raad toezeggingen gedaan die vandaag naar buiten gaan naar 

bewoners Nescioappartementen. Brief zal ook aan jullie worden verstrekt. 
- Van belang is dat er door Veiligheidsregio noodbevel/brieven kunnen komen die maken dat 

mensen niet naar buiten mogen. 
- Van groot belang is dat politie en OOV de juiste info en maatregelen aangereikt krijgen. 

Mocht dat niet goed gaan kan de driehoek van (loco)Burgemeester, officier v justitie en 
politie samen besluiten dat het niet veilig genoeg is en hotel niet in gebruik mag worden 
genomen. Zover zal het neem ik aan niet komen.  
Maar er moet wel even een tandje bij vanuit COA om zaken gedetailleerd aan te 
leveren/bevestigen en met de van belang zijnde partijen overeenstemming over te hebben. 

 
Graag antwoorden op vragen politie met daadwerkelijk concrete maatregelen en vastlegging. Dit 
graag voor 12 uur vanochtend retour… zodat dit kan worden besproken met diverse partijen. 
 
Er is veel rumoer van omwonenden waarbij er grote zorg is over Corona en hun veiligheid (ouderen). 
 
Het overleg gister levert nog steeds vragen op bij diverse partijen. Ik wil nogmaals benadrukken dat 
er (zoals eerder ook aangegeven) gehandeld moet worden . Geen 
enkel risico nemen dat er mensen het dorp in gaan. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
[---]  [---]  
Programmaleider Directie Maatschappelijke Ontwikkeling 
Werk, Inkomen, Maatschappelijke Participatie, Onderwijs 
 
 
T:   
M  
E-mail:[---]  
 
Bezoekadres: 
Kreupelstraat 1 
9712 HW GRONINGEN 
 
Factuuradres: 



[---] bus 30026 
9700 RM GRONINGEN 
 

 
 
 
Van: [---] , [---]    
Verzonden: dinsdag 20 oktober 2020 18:20 
Aan: [---] , [---]  >; [---] -[---] ,[---]  > 
CC: [---]  [---]  < 
onderwerp: FW: afspraken met Trigion en reactie op de mail van dhr. [---]  [---]  van de gemeente 
Groningen 
 
Dag[---]  en [---] , 
 
Nemen jullie dit contact van mij over? 
Dank.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
[---]  [---]  
 

Centraal Orgaan opvang asielzoekers  
Directie Opvang & Begeleiding  
 

 
  

Telefoon:   

Website: www.coa.nl 

Bezoekadres: Ter Apelervenen 2, 9561 MC Ter Apel 

 
 
Van: [---]   ]  
Verzonden: dinsdag 20 oktober 2020 16:21 
Aan: [---] , [---]    
Onderwerp: RE: afspraken met Trigion en reactie op de mail van dhr. [---]  [---]  van de gemeente 
Groningen 
 
Dank je voor de input en reactie. 
Nog wel een vraagje, er wordt bijvoorbeeld over gebouw C gesproken e.d. 
Hebben jullie een kaart/plattegrond die bij het hotel hoort en het beveiligingsplan? 
Anders is moeilijk te volgen wat er bedoeld wordt… 
 
Met vriendelijke groet, 
 

http://www.coa.nl/
http://www.coa.nl/


 
 
[---]  [---]  
Programmaleider Directie Maatschappelijke Ontwikkeling 
Werk, Inkomen, Maatschappelijke Participatie, Onderwijs 
 
 
T:   
M:   
E-mail   
 
Bezoekadres: 
Kreupelstraat 1 
9712 HW GRONINGEN 
 
Factuuradres: 
[---] bus 30026 
9700 RM GRONINGEN 
 

 
 
 
Van: [---] , [---]  <  
Verzonden: dinsdag 20 oktober 2020 9:10 
Aan: [---]  [---]   
Onderwerp: FW: afspraken met Trigion en reactie op de mail van dhr. [---]  [---]  van de gemeente 
Groningen 
 
Dag [---] , 
 
Bij deze het plan betreffende de inzet van beveiliging. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
[---]  [---]  
 

Centraal Orgaan opvang asielzoekers  
Directie Opvang & Begeleiding  
  

 

 
Van: [---] , [---]   
Verzonden: donderdag 22 oktober 2020 16:07 
Aan: [---]   
Onderwerp: FW: OVA202076340H Emmalaan 33 Haren Gn 
Urgentie: Hoog 
 
[---] 



Graag even contact met mij 

 
Van: [---]  [---]   
Verzonden: donderdag 22 oktober 2020 15:58 
Aan: [---] , [---]   
Onderwerp: FW: OVA202076340H Emmalaan 33 Haren Gn 
Urgentie: Hoog 
 
Zie bijlage, 
Vergunningtraject stokt, is nog niet juist/compleet. 

van VTH heeft aanvraag nu in behandeling. 
Kan geen contact krijgen met ? Van COA… 
Moet wel op een goede manier aangevraagd en onderbouwd worden. 
 
Daarnaast is het handig als je even met contact legt over de hekken. 
Dan kan hij even mee kijken of daar nog vergunning voor nodig is. Geldt ook voor eventuele andere 
aanpassingen aan terrein of gebouw. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
[---]  [---]  
Programmaleider Directie Maatschappelijke Ontwikkeling 
Werk, Inkomen, Maatschappelijke Participatie, Onderwijs 
 
 
T:   
M:   
E-mail:   
 
Bezoekadres: 
Kreupelstraat 1 
9712 HW GRONINGEN 
 
Factuuradres: 
[---] bus 30026 
9700 RM GRONINGEN 
 

 
 
 
Van: [---] >  
Verzonden: donderdag 22 oktober 2020 13:42 
Aan: '[---]  > 



CC: [---]  [---]  <  
Onderwerp: OVA202076340H Emmalaan 33 Haren Gn 
 
Geachte heer [---], 
 
Hierbij onze brief m.b.t. ontvankelijkheid van de aanvraag om omgevingsvergunning. 
 
Met vriendelijke groet, 

[---] 
 
 
Van: [---] , [---]   
Verzonden: vrijdag 23 oktober 2020 20:52 
Aan: [---] .[---] @vrgroningen.nl 
CC: [----]> 
Onderwerp: RE: Afstemming COA op locatie  
 
Beste mensen 
 
Hartelijk dank voor ieders inbreng en expertise. Op basis hiervan zijn wij ook vandaag weer een heel 
stuk verder gekomen. 
 
De afspraken zoals ik die genoteerd heb zijn: 
 
Informatie over bewoners die van belang kan zijn voor de openbare orde deelt het COA met de politie 
De locatie is toegankelijk voor de hulpverleners. In het bedrijfsnoodplan (zie bijlage) staat hoe dit 
geregeld is. Daarnaast is informeel contact mogelijk. 
Aangiftes zo veel als mogelijk op afstand 
Het COA maakt wekelijks een sfeerbeeld. Dit wordt gedeeld met de gemeente, VR en politie 
Er komt een fysieke barrière (hekken) om duidelijk te maken dat bewoners van de uitwijklocatie Haren 
het terrein niet mogen verlaten. In de bijlage de situatie zoals die zal zijn als alle gebouwen ( B en C) 
in gebruik zijn.  
Er komt camera toezicht (24/7) en verlichting. 
De werktijden van het COA zijn van 1100 – 1930 uur, 7 dagen per week 
 
Samen met de aantekeningen van [---]  kan dit samen worden gevoegd bij het document. Dit is wat mij 
betreft niet in beton gegoten. In de loop van de tijd kunnen er ontwikkelingen zijn (we lopen bijv. nu 
wel allemaal met een mondkapje) die er in dit gremium gedeeld en afgestemd moeten worden met 
elkaar. 
 
Mochten er aanvullingen zijn of omissies, geef die dan door. 
 
Goed weekend 
 
[---] .  

 
Van: [---] 
Aan: [---] 
CC: [---]  [---]  ;  
Onderwerp: Re: Afstemming COA op locatie  
 
Goedemorgen collega’s,  
 
Het klopt dat ik ik de burgemeester heb bijgepraat op het dossier en de vraagstukken die er in deze 
fase nog liggen. Dat leidt niet tot concrete acties of ontwikkelingen. Maar mocht dat overigens wel 



het geval zijn dan verloopt die inbreng ook via [---] . Zij is de vertegenwoordiger van onze afdeling in 
dezen.  
 
Met een vriendelijke groet, 
 
[---] 
Gemeente Groningen 
 

Op 23 okt. 2020, om 07:59 heeft [---]  [---]  <  
> het volgende geschreven: 
 
Goedemorgen allemaal, 
 
Bijgevoegd het document dat [---] gisteravond verstuurde, zover mogelijk ook ingevuld met de 
informatie vanuit de veiligheidsregio (zie bijlage in geel). 
 
Ik begreep gisteren van [---]  [---]  dat de gemeente Groningen (bestuur) nog nadenkt over het al dan 
niet aan de voorkant al inzetten van het noodbevel. Dat maakt uit in het handelingsperspectief op 
het moment dat bewoners van de locatie zich niet houden aan de afspraken. Heb later vandaag 
contact met [---] in zijn rol als voorzitter van de VR. Hoop dan meer helderheid te krijgen. Begrijp dat 
[---] hierover ook contact heeft gehad met [---] wellicht goed om ons even op de hoogte te houden 
van de ontwikkelingen … 
 
Groet, 
[---]  
 
 
 
Van: [---] 
Verzonden: donderdag 22 oktober 2020 21:48 
Aan: [---] 
Onderwerp: RE: Afstemming COA op locatie  
 
Hoi allemaal, 
 
In de bijlage het document met de gemaakte afspraken tot nu toe met het COA, inmiddels weer 
bijgewerkt door [---]  [---]  van het COA. Dankjewel daarvoor! 
De nog openstaande vragen zullen we morgen op locatie met elkaar afstemmen en afspreken. 
Er staan ook nog een paar vragen in voor de Veiligheidsregio/OM omtrent het noodbevel en de 
beschikkingen 
 
Tot morgen! Hartelijke groet, 
 
[---] 

 
 

 
M  
 
 
 
 
 



-----Oorspronkelijke afspraak----- 
Van: [---]  [---]  []  
Verzonden: woensdag 21 oktober 2020 16:06 
Aan: [---]  [---] ; [---]  [---]  
Onderwerp: Afstemming COA op locatie  
Tijd: vrijdag 23 oktober 2020 09:30-11:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, 
Wenen. 
Locatie: Emmalaan 33, Haren 
 
 
Dag [---] ,  
  
In het overleg van vanmiddag, hebben we afgesproken dat de politie, de locatiemanagers in Haren, 
een coördinator van Trigion (de beveiligers) en ikzelf op de locatie afspreken om de 
verantwoordelijkheden over en weer af te stemmen. Je mag weten dat de politie en ik ons wel 
zorgen maken over de locatie, dus er zullen nog een flink aantal zaken goed doorgesproken moeten 
worden.  
Ik vind het erg van belang dat jij erbij bent, gelet op jouw rol en kennis van het dossier. De andere 
partijen (politie, cao, Trigion en ik) kunnen op vrijdag, hopelijk lukt het jou ook.  
  
Wil je mij nog even bellen?  
Groeten, [---]   
 
 
 
Van: [---] , [---]   
Verzonden: zaterdag 24 oktober 2020 11:10 
Aan: '[---]  [---] ' <[---] .[---] @groningen.nl>; [---] -[---] ,[---]  < [---] -[---] @coa.nl> 
Onderwerp: RE: Nadere gegevens voor document met afspraken  
 
Hallo [---] , 
Hieronder in rood mijn reactie. 
 
[---]   

 
Van: [---]  [---]  []  
Verzonden: vrijdag 23 oktober 2020 22:03 
Aan: [---] , [---]  ; [---] -[---] ,[---]   
Onderwerp: Nadere gegevens voor document met afspraken  
 
Dag[---]  en [---] ,  
 
Ik heb de afspraken die we vandaag hebben gemaakt uitgewerkt en verwerkt in het document, welke 
op dit moment ter check bij de politie ligt.  
 
Ter aanvulling heb ik nog een paar gegevens nodig voor in het document:  

 Het 06-nummer van de beveiliging waar ze 24/7 op te bereiken zijn (zou vandaag geregeld 
zijn) De beveiliging is 24/7 bereikbaar op [---]. Er is altijd een beveiliger in de loge.  

 Het 06-nummer van[---]  De gegevens van [---] 

 Het kaartje met daarop getekend de hekken (omheining) en de personeelsingang en de 
toegangspoort is bijgevoegd 



 In het document staat nog ergens, contact opnemen met de voorwacht van COA. Wie is dit 
en wat zijn de gegevens van deze persoon? Als er geen COA medewerkers zijn en de 
beveiliging moet wat overleggen of moet een incident of calamiteit melden, dan nemen ze 
contact op met de voorwacht. Dat is een locatiemanager die telefonisch bereikbaar is. Dit 
wisselt per week, de gegevens van diegene zijn bereikbaar zijn, zijn beschikbaar voor de 
beveiliging. Zij zijn de enigen die de voorwacht kunnen bellen.  

 Contactgegevens van de locatie voor de dorpsbewoners [---]. Email is nog niet beschikbaar. 
Volgt z.s.m. aankomende week.  

 
Alvast bedankt en goed weekend,  
 
Met vriendelijke groet, 
 
[---]  [---]   
Adviseur Openbare Orde en Veiligheid / projectleider Oud & Nieuw  

Gemeente Groningen  

 

Van: [---] , [---]   
Verzonden: dinsdag 27 oktober 2020 11:15 
Aan: [---] 
Onderwerp: FW: Schouw dinsdag 
 
 

[---] 

Graag je onverwijlde aandacht hiervoor 

 

Met vriendelijke groet, 

 

[---]  [---]  

Verzonden met BlackBerry Work 

(www.blackberry.com) 

 

Van: [---]  [---]  <l> 

Datum: dinsdag 27 okt. 2020 10:25 AM 

Aan: [---] , [---]  < 

>, > 

Onderwerp: RE: Schouw dinsdag 

 
Dag [---] ,  
Ik heb gecheckt bij [---]  [---] , maar hij gaf aan dat de brandweer al geweest is en dat er verder 
niemand vanuit de VRG hoeft aan te sluiten.  
[---]  liet het volgende weten (maar dat weet je als het goed is):  
Vanuit de brandweer zijn de volgende onderwerpen randvoorwaardelijk om woensdag te kunnen 
openen …. 

Wanneer wij een geldig inspectierapport hebben van het volgende; 
1. Brandmeldinstallatie(compleet) 
2. Transparant noodverlichting + vluchtwegsignalering 

3. Handblussers en de Brandslanghaspels. 
Als dit voor woensdag binnen is kan het in gebruik worden genomen. 
Tot vanmiddag. Groeten, [---]   

http://www.blackberry.com/
mailto:marloes.doek@groningen.nl


Van: [---] , [---]   
Verzonden: maandag 26 oktober 2020 18:52 
Aan: [---]  [---]   
Onderwerp: Schouw dinsdag 
[---] , 
Vanuit het COA verwacht ik dat [---]ook aanwezig is. Ik heb de hoofd beveiliger ook gevraagd aan te 
sluiten. 
Moet er vanuit de veiligheidsregio ook iemand aanwezig zijn? 
Met vriendelijke groet, 
 
[---]  [---]  
 
 
 
Van: [---] , [---]   
Verzonden: dinsdag 27 oktober 2020 18:47 
Aan: [---] , [---]  <[---] [---] @coa.nl>; coa.nl> 
Onderwerp: FW: Stand van zaken uitwijklocatie COA Haren 
 
Ter info 

 
Van: [---]  [---]  [ 
Verzonden: dinsdag 27 oktober 2020 17:57 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: Stand van zaken uitwijklocatie COA Haren 
 
Dag allen,  
 
Vanmiddag ben ik met [---] [---] van de politie op locatie geweest om te zien hoe ver het COA is met 
het inrichten van het terrein, zoals wij afgelopen vrijdag hebben afgesproken. De afspraken zijn 
opgenomen in bijgevoegd document.  
 
Gebouw C in momenteel afgehekt met geschakelde hekken. Er is geen [---]  over gespannen i.v.m. 
het mogelijk omwaaien bij wind (is vanuit ons ook geen harde eis). Er zijn 3 palen met bouwlampen 
geplaatst op het terrein, met een camera eraan. Deze waren vanmiddag al geïnstalleerd en we 
hebben de beelden van de camera’s gezien op de laptop die in de loge geplaatst is (waar standaard 
een beveiliger zit).  
Bij de hoofdingang, waar de bewoners ook mogen roken, is de toegangspoort. Bij de toegangspoort 
moet nog een intercom geplaatst worden. Dit is van belang voor leveranciers, maar ook voor de 
hulpdiensten. De hekken voor gebouw B worden morgen geplaatst. De voeten lagen al op het gras, 
waardoor we konden zien dat deze op 5 meter van de gevel geplaatst worden rondom het gebouw.  
 
Bij de personeelsingang (ook ingang voor hulpdiensten) wordt nog een extra hek geplaatst in een 
vierkant. Hier hebben we namelijk geconstateerd dat de nooduitgang van de 1e verdieping boven de 
personeelsingang zit, waardoor men makkelijk vanaf de brandtrap van de 1e verdieping over het hek 
kan springen en dan zo weg kan. Met het plaatsen van extra hekken hiervoor in een vierkant, zou 
men hierin terecht komen. [---]  
 
Hierbij de aspecten die nog geregeld moeten worden voordat de locatie open kan:  

 Brandweer: geldig inspectierapport van Brandmeldinstallatie (compleet), transparant 
noodverlichting + vluchtwegsignalering, Handblussers en de Brandslanghaspels 



 Hekken om gebouw B heen  

 Extra hek in een vierkant bij de personeelsingang zoals besproken dinsdag  
Z.s.m. (uiterlijk komend weekend):  

 intercom bij de toegangspoort  
 
Vanaf vandaag zijn er al 24/7 beveiligers van Trigion aanwezig. Volgens [---]  [---]  ziet 
de planning voor morgen er als volgt uit:  
10:00 uur Oog TV en DvhN komen langs om de locatie te bekijken. RTV zou ook komen, maar daarvan 
is niet zeker wanneer die komen 
11:00 uur COA-medewerkers op locatie  
---- wachten op bericht van de eigenaar aangaande het inspectierapport voor de brandweer, plus 
bovenstaande punten regelen, voordat de locatie open kan -----  
 
Dit betekent dat in de loop van de middag de locatie gereed zou kunnen zijn voor opvang.  
Morgen is alleen gebouw C gereed, waar plek is voor 32 mensen.  

 
Met vriendelijke groet, 
 
[---]  [---]   
Adviseur Openbare Orde en Veiligheid  

Gemeente Groningen  

 
Telefoon [---] 
Aanwezig: ma, di, do, vr 

 
 
 
Van: [---] , [---]   
Verzonden: dinsdag 27 oktober 2020 09:55 
Aan: '[---]  [---] ' <[---] .[---] @groningen.nl> 
Onderwerp: RE: omgevingsvergunning en gemaakte afspraken  
 
Hallo [---] , 
 
Je redenatie is correct. 
 
[---]   

 
Van: [---]  [---]  [ 
Verzonden: dinsdag 27 oktober 2020 09:36 
Aan: [---] , [---]   
Onderwerp: FW: omgevingsvergunning en gemaakte afspraken  
 
Hoi [---] , 
Er is een vraag vanuit wethouder over verschil in vergunning van 97 kamers in vergunningaanvraag, 
en de steeds genoemde 80 kamers voor de opvang, volgens mij klopt mijn redenatie: 
Tav de kamers, vrij simpel, verdeeld over gangen en verdiepingen kunnen ze 80 kamers voor de 
opvang gebruiken, panden B en C bevatten 97 kamers die onder vergunning vallen, (die huren ze 



dus) maar worden niet allemaal voor de opvang ingezet. (bijvoorbeeld kamers in gebruik voor opslag, 
werkruimtes COA etc… 80 kamers voor opvang met maximaal 100 opvang (80 alleenstaanden, bij 
vader met kind bijvoorbeeld kan er tot maximaal 100 worden opgevangen). 
 
Hoor graag even reactie via mail… 
 
Met vriendelijke groet, 
 
[---]  [---]  
Programmaleider Directie Maatschappelijke Ontwikkeling 
Werk, Inkomen, Maatschappelijke Participatie, Onderwijs 
 
 
T:  
E-mail 
Bezoekadres: 
Kreupelstraat 1 
9712 HW GRONINGEN 
 
Factuuradres: 
[---] bus 30026 
9700 RM GRONINGEN 
 

 
 
 
Van: [---]  [---]   
Verzonden: dinsdag 27 oktober 2020 9:31 
Aan: > 
Onderwerp: RE: omgevingsvergunning en gemaakte afspraken  
 
Tav de kamers, vrij simpel, verdeeld over gangen en verdiepingen kunnen ze 80 kamers voor de 
opvang gebruiken, panden B en C bevatten 97 kamers die onder vergunning vallen, (die huren ze 
dus) maar worden niet allemaal voor de opvang ingezet. (bijvoorbeeld kamers in gebruik voor opslag, 
werkruimtes COA etc… 80 kamers voor opvang met maximaal 100 opvang (80 alleenstaanden, bij 
vader met kind bijvoorbeeld kan er tot maximaal 100 worden opgevangen). 
Ik zit nu in overleg, ik kijk tussendoor even naar de bijlages. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
[---]  [---]  
Programmaleider Directie Maatschappelijke Ontwikkeling 
Werk, Inkomen, Maatschappelijke Participatie, Onderwijs 
 
 
T:  



 
E-mail: l  
 
Bezoekadres: 
Kreupelstraat 1 
9712 HW GRONINGEN 
 
Factuuradres: 
[---] bus 30026 
9700 RM GRONINGEN 
 

 
 
 
Van: >  
Verzonden: dinsdag 27 oktober 2020 9:27 
Aan: [---]  [---]  < 
CC: > 
Onderwerp: omgevingsvergunning en gemaakte afspraken  
Urgentie: Hoog 
 
Dag [---] , 
 
Ik heb voor [---] een samenvatting gemaakt van de afspraken die [---] afgelopen zaterdag heeft rond 
gemaild. Ik ga ervan uit dat dit de laatste versie is. Zie in bijlage mijn samenvatting van de 
maatregelen (relevant voor Isabelle voor vanmiddag bij de inloop).  
 
Gisteravond ontving ik de omgevingsvergunning. Mij valt op dat in de afspraken wordt gesproken 
over max 100 bewoners, verdeeld over 80 kamers, terwijl in de omgevingsvergunning staat dat het 
COA 97 kamers huurt. Zie in de bijlage de omgevingsvergunning. 
 
Wat is juist? Waar moeten we vanuit gaan? Moet vanmiddag bij de inloop (vanaf 15.00u) geen 
onduidelijkheid over bestaan. 
 
Ik hoor graag. 
 
Groeten, 
 
 [---] 
Bestuursadviseur   
Concernstaf gemeente Groningen 
Tel.  
 
 

mailto:hans.hoekstra@groningen.nl
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Van: [---] [---]]  
Verzonden: woensdag 30 september 2020 15:41 
Aan: [---], [---] < 
CC: [---], [---] van < 
 
Ondertekening: Ik heb [---] [---] gevraagd naar ondertekening, zij of een bestuurder, zoekt zsm uit. 
@[---], ik heb je een appje gestuurd met vraag over ingangsdatum ingebruikname… 
 
Ten aanzien van een bijeenkomst: wij denken dat dat belangrijk is, COA (wie?), GGD? En gemeente 
zouden daar aanwezig kunnen zijn (wel letten op Corona richtlijnen, van te voren aanmelden?). We 
moeten de opzet, wie, wat, hoe e.d. zsm even uitwerken. Locatie zou handig kunnen zijn. 
 
Tav de brief, Er staat Mercure Hotel, was volgens mijn info tot faillissement het Nescio Hotel. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
[---] [---] 
Programmaleider Directie Maatschappelijke Ontwikkeling 
Werk, Inkomen, Maatschappelijke Participatie, Onderwijs 
 
 
Bezoekadres: 
Kreupelstraat 1 
9712 HW  GRONINGEN 
 
Factuuradres: 
Postbus 30026 
9700 RM  GRONINGEN 
 

 
 
 
Van: [---], [---] <  
Verzonden: woensdag 30 september 2020 15:36 
Aan: [---] [---] <> 
CC: [---] [---] <> 
Onderwerp: RE: opvanglocatie Haren 
Urgentie: Hoog 
 
Dag [---], 
 
Hierbij aanzet voor de brief. Hebben jullie nog nagedacht over informatiebijeenkomst? Dat kan wel in 
het hotel begreep ik van [---]. Ik heb [---] ook even in de cc gedaan, want ik heb de tekst nog niet 
verder intern binnen het COA kunnen delen. Ik weet ook niet of en zo wie vanuit het COA de brief zou 
moeten ondertekenen. 



 
Vriendelijke groet, 
[---] 
 

 
Van: [---] [---] []  
Verzonden: woensdag 30 september 2020 09:57 
Aan: [---], [---] <> 
CC: [---] [---] < 
Onderwerp: opvanglocatie Haren 
 
Hoi [---], 
 
Hierbij mijn lijstje van bouwstenen die aangeleverd moeten worden voor de inhoud van de 
bewonersbrief. 
We hebben afgesproken dat we hier vandaag antwoord op moeten krijgen van de 
opdrachtgevers/projectleiders. 
Ook probeer jij de bewonersbrief te achterhalen die in een gemeente in Overijssel wordt verspreid. 
 
COA levert bouwstenen: een gezamenlijke brief van gemeente/COA 
In de brief wordt helder uitgelegd: 
- Aanleiding, om wie het gaat het en hoeveel en waarom? 
- waar komen mensen vandaan hoelang blijven ze daar? 
- waarom is gekozen voor Hotel Haren? Is het een leegstaand pand? Waarom is voor deze locatie 
gekozen en niet elders? 
- hoe lang het gaat het maximaal duren? 
- status COA <-> gemeente (wat is de rol/verantwoordelijkheid van de COA en van gemeente?)  
- hoe er toezicht wordt gehouden? mensen mogen niet naar buiten dag/nacht 
- wie men kan bellen voor meer informatie? Waar meer informatie online -> webpagina COA 
- Komt er een fysieke bijeenkomst (timeslots, locatie)? 
- welke webpagina men kan bezoeken voor meer informatie en online vragen stellen e-mailadres? 
 
Groet en tot later vandaag. [---] 
 
[---] [---] 
 
 
 
Van: [---], [---]  
Verzonden: donderdag 1 oktober 2020 12:13 
Aan: [---], [---] <> 
Onderwerp: FW: Cncept brief COA-Voorstel [---].docx 
Urgentie: Hoog 
 
Graag even meekijken en zsm reageren. Lukt dit? 

 
Van: [---] [---]]  
Verzonden: donderdag 1 oktober 2020 12:10 
Aan: [---] [---] < 
Onderwerp: Cncept brief COA-Voorstel [---].docx 
 
Dag collega’s, 



 
Hierbij de concept bewonersbrief. [---] stuur jij deze door naar [---]? 
Graag uitsluitend via [---] de eventuele wijzigingen op de brief aan mij doorgeven. 
Vervolgens gaat deze naar de secretaresse van [---]. 
voor nummer en ondertekening. 
 
Vervolgens weer naar mij (digitaal) zorg ik verder voor klaarzetten verspreiding a.s. woe indien di 
akkoord. 
En verder interne afstemming met KCC (faq’s). 
 
Nieuws nav besluit komt op de website van de gemeente Groningen als nieuwsbericht met doorlink 
naar de brief. 
Verzoek aan COA/[---] om dat ook te doen op COA website.  
 
Tegelijk met de persco ontvangen ook de interne stakeholders de brief.  
 
Groet, [---] 
 
[---] [---] 
Communicatieadviseur 
gemeente Groningen 
  
bezoekadres Hanzeplein 120, Groningen 
 
 
Van: [---] [---] [ 
Verzonden: vrijdag 2 oktober 2020 13:42 
Aan: [---], [---] van < 
Onderwerp: RE: vraag wethouder 
 
Dank je [---], 
 
Fijn weekend! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
[---] [---] 
Programmaleider Directie Maatschappelijke Ontwikkeling 
Werk, Inkomen, Maatschappelijke Participatie, Onderwijs 
 
Bezoekadres: 
Kreupelstraat 1 
9712 HW  GRONINGEN 
 
Factuuradres: 
Postbus 30026 
9700 RM  GRONINGEN 
 



 
 
 
Van: [---], [---] van <>  
Verzonden: vrijdag 2 oktober 2020 13:17 
Aan: [---] [---] <> 
CC: [---], [---] <>; [---], [---] <\ 
Onderwerp: vraag wethouder 
Urgentie: Hoog 
 
Hallo [---], 
 
Ik heb het e.e.a. besproken met de afdeling JZ van het COA. De primaire taak van het COA is 
opvangen en begeleiden van asielzoekers. Dit geldt feitelijk ook voor met corona besmette of 
verdachte personen. Echter is het uitplaatsen in een quarantaine of isolatielocatie een besluit van de 
Veiligheidsregio. Dit besluit wordt of is ons per brief meegedeeld. Daarmee ligt het handhaven van de 
(corona)regels ook in eerste aanleg bij de veiligheidsregio. Het COA ondersteunt daarin. 
 
[---] 
 
Wij zetten extra personeel en beveiliging in om het e.e.a. in goede banen te leiden, maar kunnen dus 
niet handhaven. 
Tevens richten wij een buitenruimte in met hekken omgeven, zodat mensen wel op gezette tijden naar 
buiten kunnen, maar niet eenvoudig van het terrein af. 
Uiteindelijk zitten asielzoekers hier ook maximaal 10 dagen. Het is vooral ook eigen belang van de 
asielzoeker je aan de coronamaatregelen te houden. 
 
Hartelijke groet, 
 
 
[---] van [---] 

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) 
Vastgoed & Facilitair 
 

 

 
Telefoon:  
Website: www.coa.nl 
Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag 
Postadres: Postbus 30203, 2500 GE, Den Haag 

     
 

 
 
 
 
 

 

https://www.coa.nl/
https://www.coa.nl/
https://twitter.com/COAnl
https://www.facebook.com/COANederland/?ref=settings
https://www.linkedin.com/company/coanl
https://www.instagram.com/coa_nederland/
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Van: [---]  
Verzonden: dinsdag 5 januari 2021 17:19 
Aan: [---]  
CC: [---]  
Onderwerp: reactie op vragen SP en VVD inzake uitwijklocatie Haren 
 
Hallo [---] 
 
Bij deze onze reactie op de gestelde vragen. 
 
Mocht je nog vragen/opmerkingen hebben hoor of lees ik dat graag.  
 
Prettige avond. 
 

III vragen van de fracties van SP en VVD over Opvang asielzoekers Nescio Hotel in Haren (
) 

Afgelopen maandag berichtte het Dagblad van het Noorden over zorgen van omwonenden van het 
Nescio Hotel in Haren. De vereniging van eigenaren van vier aangrenzende appartementenflats 
hebben gezamenlijk bezwaar aangetekend tegen de omgevingsvergunning die de gemeente 
Groningen heeft afgegeven. Het doel van de omwonenden is niet om het quarantainecentrum dicht 
te krijgen, maar om meer garanties over de gezondheid en veiligheid te krijgen. 
1. Is het college van B&W op de hoogte en in gesprek over de zorgen en bezwaren van de 
omwonenden?  
2. Uit contact met de omwonenden blijkt dat een aantal omwonenden last heeft van inkijk door 
bewoners van aangrenzende kamers van het Nescio Hotel. Waarom worden deze kamers niet als 
laatste gevuld? 
Met de direct aanwonenden is afgesproken dat het COA met het inplaatsen van bewoners op de 
locatie zoveel mogelijk rekening houdt met eventuele inkijk. Dat betekent dat we als laatste gebruik 
maken van de kamers van de bovenste verdiepingen van het hogere gebouw aan de kant van de 
aanwonenden. Op enig moment waren er echter zoveel bewoners dat we ook van deze kamers 
gebruik hebben moeten maken. We hebben de ramen van deze kamers echter van ondoorzichtig 
plakplastic voorzien. 
De direct aanwonenden worden drie keer per week op de hoogte gehouden van de bezettingscijfers 
van de locatie. 

3. Recente uitspraken van het COA scheppen onduidelijkheid over eerder gemaakte afspraken. Zo 
zou deze opvang alleen bedoeld zijn voor asielzoekers die in quarantaine moeten, maar spreekt het 
COA dat “er ook andere redenen kunnen zijn” voor opvang in Haren. Hoe verhoudt zich dit tot de 
afspraken die met de omwonenden gemaakt zijn? Kan het college hier duidelijkheid over 
verschaffen?  
Het COA zet de locatie alleen in voor (mogelijk) met corona besmette azc-bewoners. De verwarring is 
mogelijk ontstaan over het beleid dat we als COA in eerste instantie zorgen voor het in isolatie of 
quarantaine plaatsen van asielzoekers op de eigen opvanglocatie, maar daar van af kunnen wijken als 
er speciale redenen zijn. Dan gaat het om afwijken van de stelregel isolatie/quarantaine op eigen 
locatie, niet om afwijken van de stelregel dat er alleen asielzoekers die (mogelijk) met corona besmet 
zijn naar de locatie in Haren komen. 

4. Wanneer omwonenden doorvragen over een ontruimingsplan, krijgen zij hier niet of nauwelijks 
informatie of duidelijkheid over. Kan het college hier wel informatie en duidelijkheid over 
verschaffen? 
Met de direct aanwonenden is geregeld overleg, waarbij ook tekst en uitleg is gegeven over het 
ontruimingsplan. Het klopt dat er niets op papier is aangeleverd. 

5. Kan het college van B&W een manier vinden waarop de communicatie met omwonenden 
verbeteren zodat misverstanden, bezwaren en zorgen in de toekomst voorkomen kunnen worden? 
Het COA overlegt frequent en regelmatig met de omwonenden. Zoals eerder gemeld worden de 
omwonenden drie keer per week op de hoogte gehouden van de bezettingscijfers van de locatie. 
Daarnaast is er in december een omwonendenoverleg geweest, is het telefoonnummer van de locatie 
– dat 24/7 bereikbaar is – met de omwonenden gedeeld en is de adjunct-locatiemanager per mail en 



telefoon bereikbaar. Indien er sprake is van misverstanden, bezwaren en zorgen kunnen die via deze 
kanalen geventileerd worden.  
Door de lockdown is het omwonendenoverleg van 16 januari verplaatst naar een later te bepalen 
datum. Hierover is met de omwonenden gecommuniceerd.  
 
 
[---] 
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Van: [---], [---] van  
Verzonden: donderdag 10 september 2020 12:13 
Aan: '[---]@[---].nl'  > 
CC: [--] 
Onderwerp: Nescio 
 
Dag [---], 
 
Je hotel als inzet voor quarantaine opvang is besproken met [---], die ons heeft doorverwezen naar de 
Veiligheidsregio Groningen en een ambtenaar bij de gemeente Groningen. Daar hebben we vandaag 
en morgen nader overleg mee. Uiteraard moet het e.e.a. ook bestuurlijk tot goedkeuring leiden. 
 
De pers heeft ruchtbaarheid gekregen van onze zoektocht in het noorden van het land en zijn aan het 
jagen welke locaties het betreft. Het mag duidelijk zijn dat het erg gevoelig ligt en dat iedere informatie 
die via de pers bij bestuurders komt, een positief besluit kan frustreren. Uiterste terughoudendheid in 
communicatie is op dit moment vereist. 
 
Wel zijn wel enthousiast over Nescio als tijdelijke quarantaine opvang. 
 
Ik hoop je snel meer te kunnen informeren.    
 
[---] [---] 

 
 

Van: [---] [---]  
Verzonden: donderdag 10 september 2020 12:17 
Aan: [---], [---] van < 
CC: [---] 
Onderwerp: Re: Nescio 
 
Ga zo door. Ik hoor graag het verloop. Als ik nog iets kan betekenen, dan hoor ik het graag. 
Mijnerzijds zal ik het onder mij houden. 
Groet, 
[---] [---] 
 
 
Van: [---], [---] van  
Verzonden: donderdag 24 september 2020 12:17 
Aan: '[---]@[---].nl' <> 
Onderwerp: Nescio 
 
Hallo [---], 
 
We hebben goed nieuws. 
Voor de regio Noord (Drenthe, Friesland en Groningen) zoeken we 1 locatie voor quarantaine/isolatie. 
Wij hebben 3 locaties geschouwd en Nescio komt daarbij als beste uit de bus. 
Dit hebben wij voorgelegd aan de gemeente en hopen binnen twee weken (bestuurlijk) akkoord. 
Daarna kan ons overleg vervolg krijgen en kunnen we afspraken vastleggen in een 
huurovereenkomst. 
 
In eerste aanleg hebben wij 50 plekken nodig, wat correspondeert met 25 kamers in de 
hoogbouwvleugel. 
Ook zullen we nader moeten bekijken hoe we het e.e.a. gaan inrichten qua maaltijdvoorziening en 
overige facilitaire zaken. 
 
Zodra ik duidelijkheid heb van de gemeente, neem ik contact met je op. 



 
Hartelijke groet,  
 
 
[---] [---] 

 
 
Van: [---], [---] van  
Verzonden: dinsdag 6 oktober 2020 18:58 
Aan: '[---]@[---].nl'  
Onderwerp: Nescio Hotel 
 
Geachte heer [---], beste [---], 
 
Naar aanleiding van de bezichtiging en het gesprek nadien, aangaande de huur van delen van het 
Nescio hotel, hebben wij het volgende besloten. 
 
Wij huren zoals jij bij voorkeur aangaf, de gehele vleugel met 5 verdiepingen. 
Tevens is de begane grond in de andere vleugel niet meer nodig qua reservecapaciteit. Wij komen je 
daarin op twee punten tegemoet. Financieel betekent dit het volgende: 
 
Begane grond kantoor voor ggz, beveiliging en COA: [---]  
Verdieping 1 t/m 4, 64 bedden x €11,- x 365 dagen: [---] 
Totaal [---] 
 
Huurperiode 7 maanden, zo spoedig mogelijk na inrichting en werking/controle van installaties. 
 
Zoals gemeld gaat vandaag het college een besluit nemen om medewerking te verlenen aan het COA 
voor een quarantainelocatie en dat zal morgen ook gecommuniceerd worden. Het zou mooi zijn als wij 
vanavond of morgen eveneens op bovengenoemde huurprijs en periode een akkoord hebben. 
Daarmee kan het traject van informeren van omwonenden ook vanaf morgen zijn doorgang krijgen. 
 
Ik verneem graag je bericht of tegenvoorstel. Mag ook telefonisch, maar ik kon je net niet bereiken. 
 
Hartelijke groet, 
 
[---] [---] 

 
Van: [---] [---]   
Verzonden: dinsdag 6 oktober 2020 23:29 
Aan: [---], [---] van <  
Onderwerp:  

 
Morgenvroeg krijg je mijn bevestiging van hetgeen we hebben afgesproken.  
Hier nog even een plattegrond met de eventuele indeling zoals ik vanmiddag suggereerde. 
Groet, 
[---] 
 
 

Van: [---], [---] van  
Verzonden: woensdag 7 oktober 2020 12:58 
Aan: '[---] [---]'  
Onderwerp: Overeenkomst 

 
Dag [---], 
 



Wil je hetgeen wij telefonisch afgesproken hebben nog even per mail bevestigen. 
Voor de betaling 3 maanden vooruit hebben wij ook een overeenkomst nodig om een 
betaalnummer/project aan te kunnen maken. 
 
De afspraak is huur van gehele bouwblok van 5 lagen tegen een huurprijs van [---]. Dit is inclusief gas, 
water, electra en uiteraard de nodige controles, keuringen en in werking gezette installaties 
(verwarming, liften, brandmeldsysteem). 
 
De huurperiode is 7 maanden vanaf moment dat bovenstaande naar tevredenheid van huurder werkt. 
 
Graag zie ik per ommegaande een bevestiging van deze afspraken op hoofdlijnen. 
 
Ps. Er is net een persconferentie geweest, waarin aangegeven is dat de gemeente Groningen 
medewerking verleend aan het COA voor eventuele tijdelijke opvang in Nescio Hotel. Mogelijk dat de 
pers jou ook gaat benaderen. Ons advies is daar voorlopig nog even niet op in te gaan. 
 
Groet, 
 
[---] [---] 

 
 
 

Van: [---] [---] []  
Verzonden: woensdag 7 oktober 2020 16:08 
Aan: [---], [---] van < 
Onderwerp: Overeenkomst 

 

Geachte heer [---], dag [---] 
  
Dinsdag avond hebben we afgesproken dat COA een gedeelte van hotel Nescio aan de 
Emmalaan 33-33a te Haren gaat huren, te weten de achterste losse vleugel met 5 
verdiepingen. Het gaat in totaal om 40 kamers. Hierdoor bevestig ik u kort wat we in 
hoofdlijnen hebben afgesproken.   
  
Verhuurder is Motel Haren B.V. kantoorhoudende aan de Emmalaan 33 te (9752 KS) Haren. 
De huurprijs bedraagt [---] per maand exclusief BTW. De huurprijs is BTW-belast. Betaling van 
de huur geschiedt in driemaandelijkse termijnen. De huurprijs is inclusief kosten voor gas, 
water en elektriciteit.  
Huurperiode is 7 maanden.  
Verhuurder zorgt ervoor dat de CV installatie weer wordt opgestart. Verhuurder zal tevens 
zorgdragen dat bij aanvang van de huurovereenkomst het warm- en koudwatersysteem 
deugdelijk functioneert en legionella goedgekeurd is. Het nadien periodiek testen hiervan 
komt, gelet op het bijzondere gebruik, voor rekening van de huurder. 
Wat betreft de rookmelders-installatie, weet ik niet of deze te gebruiken zijn voor de vleugel 
die COA gaat huren. Ik sprak inmiddels met de heer[---] namens huurder en sprak met hem af 
dat we hierover morgen tijdens de inspectie nadere afspraken zullen maken.  
Huurder zorgt voor een deugdelijke afzetting van de buitenplaats aan de noordzijde van het 
hotel. Huurder zet de toegangsgangen naar de andere hotelafdelingen dicht. 
Ingangsdatum van de huurovereenkomst is zo spoedig mogelijk. U hebt in uw mail van 
vandaag aangegeven dat één en ander afhangt van of de installaties naar tevredenheid van 
huurder functioneren. Ik stel voor dat we als ingangsdatum uiterlijk 15 oktober 2020 



afspreken of zoveel eerder als partijen in onderling overleg overeenkomen. In ieder geval 
vanaf het moment van feitelijke ingebruikname door huurder.  
  
We spraken tenslotte af dat huurder voor een schriftelijke vastlegging in de 
huurovereenkomst zorgdraagt. Ik zie de huurovereenkomst graag op korte termijn 
tegemoet. Het vorenstaande is in ieder geval onder voorbehoud van een juiste vastlegging 
van de gemaakte afspraken in die huurovereenkomst.  
  
Mochten er naar aanleiding van deze mail nog vragen of opmerkingen zijn, dan verneem ik 
die graag.  
  
Groet 
  
[---] [---] 
 
 
 

Van: [---] [---] [ 
Verzonden: vrijdag 9 oktober 2020 13:38 
Aan: [---], [---] van < 
Onderwerp: Re: Overeenkomst 

 
Beste [---],  
 
Bedankt voor het toezenden van de huurovereenkomst. Echter, ik heb gisteren gesproken met [---] 
en heb aangegeven dat ik toch geen voorstander ervan ben om de buitenruimte te creëren op de 
plaats op jullie situatietekening. Dit zal dan pal voor de andere vleugel zijn die ik nog wil gaan 
verhuren (tenzij je die hele vleugel er bij wilt huren). Mijn voorkeur gaat er naar uit dat de 
buitenruimte aan de noordkant komt. Dit is ook het beste te overzien en wat betreft de hulpdiensten 
is het geen enkel probleem om ook voor hun een snelle toegang te maken daarbij lopen er, heb ik 
begrepen, genoeg bewakers rond die in geval van calamiteiten de hekken op zij kunnen zetten. Ook 
is het terrein aan die katn verhard, anders zie ik het gebeuren dat in de wintermaanden het gras 
zompig wordt en daardoor één grote rotzooi ontstaat.  
 
Ook is de bijlage Demarcatielijst niet leesbaar, kun je deze opnieuw aan mij sturen? 
 
Groet, 
[---] 
 

 
Van: [---], [---] van < 
Verzonden: vrijdag 9 oktober 2020 11:32 
Aan: [---] [---] < 
Onderwerp: Overeenkomst  
  
Hallo [---], 
  
Hierbij de huurovereenkomst aangepast aan aanvullende afspraken die de afgelopen dagen zijn 
gemaakt. 
Indien akkoord, dan graag een getekend exemplaar per mail retour. Ik laat hem dan ook 
ondertekenen, waarvan je dan een exemplaar ontvangt. 
  



Hartelijke groet, 
  
 
 
Van: [---], [---]  
Verzonden: zaterdag 10 oktober 2020 13:03 
Aan: '[---]@[---].nl' <> 
Onderwerp: RE: Overeenkomst  
 
Geachte heer [---], Beste [---], 
 
Naar aanleiding van onze rondgang afgelopen donderdagmiddag met u en uw technische dienst, heb 
ik de bevindingen verzameld en hieronder uiteengezet. Dit zijn aandachtspunten voor de verhuurder.  
Ik begreep donderdag van de technische dienst dat vrijdag een installateur zou komen om alle 
installaties in bedrijf te stellen en te controlen, zodat bij ingebruikname alles goed functioneert en 
voldoet.  
 
Bevindingen en taken voor de verhuuder 
Installaties: 

- De blusmiddelen zijn volgens de keuringsstickers tot en met februari 2021 gekeurd, ondanks 
zijn enkele blusmiddelen “Niet gebruiksklaar”; 

- De keerklepcontrole (legionella) is voor het laatst gekeurd op 26-4-2018; 
- Warm- en koudwater op het pand zetten en leidingen zeer goed spoelen met heet en koud 

water. Watermonsters (2x links en 2x rechts per bouwlaag) laten nemen; 
- Centrale verwarming en ventilatiesystemen opstarten en controleren op juiste werking. Er 

lagen geen logboeken bij de installatie (ketelhuis); 
- Niet alle (vlucht-/nood)verlichtingen werken; 
- Er is een aardlek sluiting aanwezig in een groep van de elektrotechnische installatie; 
- Is er een NEN3140 keuring aanwezig? Anders de installatie meten en beproeven volgens 

NEN3140 om de veiligheid van de elektrotechnisch installatie te garanderen; 
- De lift is tot en met mei 2021 gekeurd (Liftinstituut). Het laatst uitgevoerd onderhoud is 

onbekend; 
- De lift is voorzien van een alarmknop (voor het geval als de lift uitvalt en personen vastzitten). 

Waar komt het alarmsignaal binnen? 
- De BMI is uitgeschakeld. De BMI moet worden ingeschakeld en getest op juiste werking, 

zodat de meldingen binnenkomen op het hoofdpaneel bij de hoofdreceptie. COA doet 
vooralsnog geen aanpassing om een nevenpaneel te plaatsen, omdat momenteel niet 
duidelijk is of het mogelijk is vanwege het type installatie en verloop van bedradingen, lussen, 
etc. COA zet bij bezetting meerdere beveiligers in. De beveiligers moeten wel toegang hebben 
tot het hoofdpaneel om meldingen uit te lezen per ruimte/hotelkamer om vervolgacties te 
kunnen nemen; 

- Wordt de BMI ook doorgemeld in de huidige situatie? Kunt u het inspectiecertificaat en PVE 
overhandigen. Hierin staan de uitgangspunten van de BMI vermeld; 

- De aanwezig CAI en WiFi installaties aanzetten, zodat internet en TV-signaal aanwezig is; 
- Elektronisch sluitplan werkend opleveren. Personeel (rekeninghoudende met 10 personen) 

moet toegang krijgen tot alle ruimten (generale hoofdsleutel en masterpas) én bewoners (64) 
enkel tot hun toegewezen hotelkamer (2 passen per hotelkamer).  

Bouwkundig: 
- Bij meerdere hotelkamers is lekkage bij draai-/kiepramen geconstateerd; 
- Er is beglazing in de ramen/kozijnen die breuk vertonen. 

Inventaris/inrichting: 
- Begane grond wordt ingezet voor kantoren, opslag, e.d. Het verzoek om bedden, losse 

stoelen, tafels, etc. te verwijderen; 
- De hotelkamers op de verdiepingen blijven ingericht. Wel het verzoek om telefoons, 

informatiemappen Nescio Hotel te verwijderen. Ook het Linnengoed op de bedden, dit 
verzorgt COA zelf. 

 
 



Ik wil u vragen om bovenstaande aandachtspunten aankomende week mee te nemen, zodat we het 
pand spoedig in gebruik kunnen nemen. We zien graag de keuringsrapporten, certificaten, uitslagen 
watermonsters, e.d. tegemoet zodat alle installaties goed functioneren en voldoen aan wetgeving. 

 
 

Het COA zal onderstaande taken op zich nemen voor ingebruikname: 
- De ramen in de hotelkamers hebben een draai-/kiepstand. Op de verdiepingen wil COA dat de 

ramen alleen kunnen kiepen en niet draaien om valgevaar te voorkomen. Dit draaistand zal 
worden geblokkeerd; 

- COA wil graag een wandcontactdoos met randaarde in hotelkamers en waarnodig in de 
kantoren (begane grond) aanbrengen voor apparatuur (koffiezetapparaat, magnetron, etc.) 
i.v.m. met veiligheid; 

- COA zal bouwhekwerken plaatsen op de verharding aan de noordkant van het hotel; 
- Evt. functionele aanpassingen (plaatsen tussenwanden en deuren, evt. creeren balie, etc) 

t.b.v. COA i.h.k.v. veiligheid, gezondheid en beheersbaarheid  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
ing. [---] [---] 
 
Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) 
Afdeling Vastgoed & Facilitair 
Projectregisseur 
 

 
 
 
 

 
Van: [---], [---] van  
Verzonden: vrijdag 9 oktober 2020 19:02 
Aan: [---] [---] < 
Onderwerp: RE: Overeenkomst 

 
Dag [---], 
 
Ik zal de huurovereenkomst vwb de buitenruimte aanpassen. Ik heb dit opgenomen met [---] [---] en 
hij voorziet ook geen probleem om de buitenruimte te verplaatsen. 
Demarcatie zal ik ook leesbaar toevoegen. Ik zal dan een getekend exemplaar toesturen van de 
huurovereenkomst. 
 
Wat betreft de installaties dient wel alles in werking te zijn gezet en daarmee werkend. Dat is wel 
nog een taak van verhuurder. [---] noemde daarbij legionella, brandmeldinstallatie en sluitsysteem 
van de kamers als aandachtspunten. 
 
Helaas moesten we vandaag concluderen dat het eea is uitgelekt naar de pers. Dat is voor ons erg 
ongelukkig omdat omwonenden nog niet geïnformeerd zijn en het dus uit de krant hebben 
vernomen. 
Uiterste terughoudendheid daarin, zeker naar de pers, blijft van groot belang. 
 
Hartelijke groet, 
[---] [---] 
 



 
 
Van: [---], [---] van  
Verzonden: zaterdag 10 oktober 2020 13:06 
Aan: '[---] [---]' < 
CC: [---], [---] < 
Onderwerp: Huurovereenkomst 
 
Beste [---], 
 
Hierbij zend ik je de aangepaste en getekende huurovereenkomst. 
Indien akkoord ontvang ik graag een door beide partijen getekend exemplaar retour. 
 
Hartelijke groet, 
 
[---] [---] 

 
 
 

Van: [---] [---] [ 
Verzonden: maandag 12 oktober 2020 08:47 
Aan: [---], [---] van < 
CC: [---], [---] < 
Onderwerp: Re: Huurovereenkomst 

 
Dag heren, 
Ik zie nog  op dit moment nog een aantal zaken. Alle certificaten van de CV etc, vraagt enige tijd om 
dit uit en op te zoeken.  
Legionella keuring doe ik de eerste keer bij oplevering, daarna is dit aan jullie. Gelet op het soort 
gebruik, kan het zo zijn dat dit anders moet dan gebruikelijk. Ook omdat jullie niet weten wanneer en 
of het überhaupt wordt gebruikt, lijkt mij dit beter bij jullie te laten. Ik heb nog even een jurist 
gevraagd naar het contract te kijken. Hoor ik straks. 
Tot zover. 
Groet 
[---] [---] 
 
 

Van: [---], [---]  
Verzonden: maandag 12 oktober 2020 10:35 
Aan: '[---]@[---].nl' <; [---], [---] van <[> 
Onderwerp: RE: Huurovereenkomst 
 
Goedemorgen [---], 
 
Het dagelijks beheer legionella van het gehuurde (zoals spoelen bij leegstaand) doen wij, zoals je 
aangeeft i.v.m. het soort gebruik. Jullie kunnen niet weten welke kamers wel of niet bezet zijn of zijn 
geweest. Dit organiseren wij. Opgelegde bovenwettelijke zaken/verplichtingen vanuit COA zijn ook 
voor het COA. 
 
Met vriendelijke groet, 
ing. [---] [---] 
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Van: [---] [---] []  
Verzonden: dinsdag 13 oktober 2020 16:38 
Aan: [---], [---] van <> 
Onderwerp: FW: Factuurnummer 20700005 

 
Geachte heer [---],  
 
In de bijlage kunt u de factuur vinden voor de eerste drie maanden.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Van: [---], [---] van  
Verzonden: woensdag 14 oktober 2020 09:13 
Aan: '[---] [---]' <> 
Onderwerp: RE: Factuurnummer 20700005 

 
Dag [---], 
 
Eerder gaf ik al aan dat wij alleen o.b.v. een getekende huurovereenkomst facturen betaalbaar 
kunnen stellen. 
Vandaag zal ik de opmerkingen van je jurist verwerken en opnieuw de huurovereenkomst aan je 
voorleggen. 
 
Ik heb wel de factuur doorgezet naar de directie om deze per ommegaande te betalen. 
 
Hartelijke groet, 
 
[---] [---]  

 
 
Van: [---] [---] [ 
Verzonden: woensdag 14 oktober 2020 09:47 
Aan: [---], [---] van <[> 
Onderwerp: Re: Factuurnummer [---] 

 
Beste [---], 
 
Met dank en we zien de antwoorden tegemoet, 
 
Groet, 
 
[---] 
 
 
 

Van: [---], [---] van  
Verzonden: woensdag 14 oktober 2020 15:37 
Aan: '[---] [---]' < 
Onderwerp: RE: Huurovereenkomst 

 
Hallo [---], 
 
Bijgaand de aangepaste huurovereenkomst. Ik heb alle voorstellen van [---] overgenomen en [---] 
heeft de demarcatie, zoals met jou besproken gewijzigd. 
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Ook m.b.t. molest zijn de artikelen nu in overeenstemming met de demarcatie; voor rekening huurder. 
 
Indien akkoord ontvang ik graag een getekend exemplaar retour. 
 
Hartelijke groet, 
 
 
[---] [---] 

 
 

Van: [---] [---] []  
Verzonden: woensdag 14 oktober 2020 21:38 
Aan: [---], [---] van <[> 
CC: [---], [---] <> 
Onderwerp: Re: Huurovereenkomst 

 
Ziet er nu goed uit, maar is de gemeente definitie akkoord.  
Verder worstel ik nog even met het Corona verhaal. Vandaag vertelde iemand mij dat er vanaf de 
watermeter wordt gemeten. Dat zou betekenen dat er eerst moet  worden uitgezocht of het 
gehuurde deel kan worden afgekoppeld, anders moeten alle tappunten in alle gebouwen regelmatig 
worden gecontroleerd.  Morgen kom er iemand om te kijken hier mee kunnen omgaan. Anders 
samen proberen het goed te regelen. Hoe kunnen we dit goed in het contract vastleggen. Even 
parkeren tot het voor beide naar tevredenheid is/wordt opgelost. 
Vandaag is de Kabel en de Wifi in werking gesteld. Morgen wordt het sluitsysteem geregeld. 
 
Trouwens mijn voorletters zijn[---]. 
 
Zal het na jullie reactie direct tekenen en inscannen en  naar jullie mailen.  
 
Tot zover, 
Groet, 
[---] [---] 
 
Van: [---] [---] [ 
Verzonden: donderdag 15 oktober 2020 14:22 
Aan: [---], [---] van <l> 
CC: [---], [---] <> 
Onderwerp: Re: Huurovereenkomst 

 
Dag,  
 
Hierbij de getekende huurovereenkomst.  
 
Met vriendelijke groet, 
[---] 
 
 

Van: [---], [---] van  
Verzonden: donderdag 22 oktober 2020 11:09 
Aan: '[---] [---]' <[> 
Onderwerp: RE: Huurovereenkomst 
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Hallo [---], 
 
Hierbij de aanvullende huurovereenkomst voor 57 kamers in Motel Haren BV. 
Wij kijken uit naar een plezierige samenwerking. We ontvangen graag een getekend exemplaar retour. 
 
Hartelijke groet, 
 
 
[---] [---] 

 
 

Van: [---] [---] [ 
Verzonden: donderdag 22 oktober 2020 16:15 
Aan: [---], [---] van <[> 
Onderwerp: Re: Huurovereenkomst 
 
Geachte heer [---], beste [---], 
 
Bedankt voor de aanvullende huurovereenkomst. In de bijlage het document door mij ondertekend.  
 
De warmte en waterinstallatie van gebouw B. (rood omcirkelt) wordt inmiddels opgestart, en 
vandaag is er een legionella check gedaan voor beide gebouwen. Echter de warmteknop stond niet 
goed, morgen komen ze weer.  
 
Afgesproken is dat alle overbodige boxsprings en matrassen etc worden gebracht naar één van de 
zalen in het hoofdgebouw. Ik zag dat daar vandaag al een begin mee werd gemaakt.  
 
Prima start van onze samenwerking!  
 
Groet, 
[---] 
 
 
Van: [---] [---] [ 
Verzonden: donderdag 29 oktober 2020 10:53 
Aan: [---], [---] van <[-> 
CC: [---] <  
Onderwerp: FW: Factuur Nescio Hotel Haren 

 
Geachte heer [---] , 
 
Fijn dat vandaag de betaling zal plaatsvinden!  
 
Ik begrijp van uw collega, [---], dat wij een bestelordernummer of een kostenplaatsnummer van het 
COA moeten vermelden, heeft u deze voor mij dan kan mijn dochter dit op de juiste manier 
verwerken op de toekomstige factuur.  
 
In afwachting van uw reactie.  
 
Met vriendelijke groet, 
[---] [---]  
 
 

mailto:LeovanEerten@coa.nl
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Week rapportage COVID19 (Uitwijklocatie Haren) 

Week 44 / vrijdag 30 oktober 2020 

Aantal bewoners :  39 

Besmet Corona (Q) :  22 

Verdacht Corona (I) :  17 

Afspraken  

Frequentie bezoek per 
dag  

1 x per dag verstrekkingen. 
 

Inzet huisarts buiten 
spreekuur 

Daar waar nodig kan dit plaatsvinden. 

Medische zorg extern Kan zo nodig in overleg met plaatsende locatie  

Bijzonderheden Er zijn verschillende bewoners die extra aandacht vragen. Hiervoor is 
oog en oor.  

Mondkapjes / 
beschermingsmiddelen 

Er zijn voldoende PBM. De rol van de huismeester hierin is cruciaal. Hij 
houdt de bestellingen nauwgezet bij.  

UMAMI Maaltijden zijn besteld en staan in de vriezer. Er vind een dagelijkse 
bestelling (Staf beheer) en levering plaats.  

Klachten vanuit 
winkels / omgeving 

Geen. Wel vraag om telefoonnummer locatie/Trigion Dit is 088-
7153590. 

Sfeer op locatie Goed. Zoals al eerder vermeld is het rustig op locatie. De eerste 
instroom is goed verlopen. De leerpunten zijn geevalueerd en 
genoteerd.  

Voorlichting Doorlopend. Alle maatregelen en beslissingen worden gecommuniceerd 
via www.mycoa.nl, de kabelkrant, posters in het gebouw en in 
gesprekken met bewoners.  

 

 

  

http://www.mycoa.nl/


Afspraken om Corona te beheersen 

 

Acties Uitvoering 

Dagelijks overdracht 
met: 

Adjunct -  Trigion – Daco. Wijkagent kan aansluiten per video.  

Online vergaderen 1 x per week teamoverleg 

GGD  Ma/wo/vr sturen wij een lijst met de namen van de geplaatste personen. 
Er is goed en uitgebreid contact.  
Indien er sprake is van overtreding van de regels kan de GGD benaderd 
worden voor overleg en zo nodig kan de arts infectieziekten maatregelen 
initieren.  

GZA Er is over en weer contact over te nemen maatregelen en de gevolgen 
hiervan. Zij gaan 1 x per dag langs bij de bewoners  en sluiten daarna aan 
bij de overdracht voor de bijzonderheden.  

 

 

Incidenten 

incidenten aantal Soort   

Geen    

 

Aanvullende bijzonderheden; 

Medewerkers;  

Er werken 6 COA medewerkers per dienst. Deze is van 9-1730 uur, 7 dagen per week. Er is ook een 

huismeester en op doordeweekse dagen een leidinggevende. Buiten kantooruren is er een manager 

van de regio Noord telefonisch (via de receptie) bereikbaar. 

Gebouwen en indeling 

Er zijn verschillende zones ingesteld. Blauw = geen besmettingsgevaar. Dit is op de begane grond in 

gebouw C, hier bevinden zich de kantoren. Oranje = quarantaine. Dit bevindt zich in gebouw B. Rood 

is isolatie. Dit bevindt zich in gebouw C op de 1e t/m 4e verdieping.  

COA medewerkers houden contact via whatsapp, op iedere verdieping bevindt zich een beveiliger. 

Die houdt achter gesloten deuren contact met bewoners. 

Bewoners kunnen 22 uur per dag naar buiten. De bouwhekken zijn zodanig geplaatst dat Q en I 

gescheiden zijn en blijven.  

Politie 

Er is goed en uitgebreid contact met politie Haren. De wijkagenten kunnen digitaal aansluiten bij de 

dagstart om 9.30 uur 

Veiligheidsregio 

Er is regelmatig contact met de VR Groningen.  

 

 

 



Week rapportage COVID19 (Uitwijklocatie Haren) 

Week 44 / vrijdag 6 november 2020 

Aantal bewoners :  57 

Besmet Corona (I) :  40 

Verdacht Corona (Q) :  17 

Er verblijven 8 gezinnen op locatie.  

Afspraken  

Frequentie bezoek per 
dag  

1 x per dag verstrekkingen. 
 

Inzet huisarts buiten 
spreekuur 

Daar waar nodig kan dit plaatsvinden. 

Medische zorg extern Kan zo nodig in overleg met plaatsende locatie  

Bijzonderheden Er zijn verschillende bewoners die extra aandacht vragen. Hiervoor is 
oog en oor.  

Mondkapjes / 
beschermingsmiddelen 

Er zijn voldoende PBM. De rol van de huismeester hierin is cruciaal. Hij 
houdt de bestellingen nauwgezet bij.  

UMAMI Maaltijden zijn besteld en staan in de vriezer. Er vindt 2 x per week een 
levering plaats.  

Reactie vanuit 
omgeving 

Er is een omwonenden bijeenkomst geweest. Hier zijn verschillende 
thema’s besproken. 
Er is een vraag uit de omgeving gekomen over de lampen die zouden 
schijnen op bepaalde huizen. Hierop zijn de lampen aangepast en 
bijgesteld.  

Sfeer op locatie Goed. Zoals al eerder vermeld is het rustig op locatie. De eerste 
uitstroom terug naar AZC Assen is goed verlopen. De leerpunten zijn 
geëvalueerd en genoteerd.  

Voorlichting Doorlopend. Alle maatregelen en beslissingen worden gecommuniceerd 
via www.mycoa.nl, de kabelkrant, posters in het gebouw en in 
gesprekken met bewoners.  

 

 

  

http://www.mycoa.nl/


Afspraken om Corona te beheersen 

 

Acties Uitvoering 

Dagelijks overdracht 
met: 

Adjunct -  medewerkers - Daco. Wijkagent kan aansluiten per video.  

Online vergaderen 1 x per week teamoverleg 

GGD Elke werkdag sturen wij een lijst met de namen van de geplaatste 
personen. Er is goed en uitgebreid contact.  
Indien er sprake is van overtreding van de regels kan de GGD benaderd 
worden voor overleg en zo nodig kan de arts infectieziekten maatregelen 
initiëren.  

GZA Er is over en weer contact over te nemen maatregelen en de gevolgen 
hiervan. Zij gaan 1 x per dag langs bij de bewoners  en sluiten daarna aan 
bij de overdracht voor de bijzonderheden. Er zijn werkafspraken 
gemaakt.  

Trigion Er wordt op- en afgeschaald indien nodig. Er werkt 1 beveiliger op de 
receptie, 1 op iedere verdieping van het gebouw waar bewoners 
verblijven en 1 mobiele beveiliger.  

 

 

Incidenten 

incidenten aantal Soort   

Geen    

 

Aanvullende bijzonderheden; 

Medewerkers;  

Er werken verschillende COA medewerkers per dienst. Deze is van 9-1730 uur, 7 dagen per week. Er 

is ook een huismeester en op doordeweekse dagen een leidinggevende. Buiten kantooruren is er een 

manager van de regio Noord telefonisch (via de receptie) bereikbaar. 

Er zijn een aantal medewerkers aangenomen. Zij beginnen volgende week.  

Gebouwen en indeling 

Er zijn verschillende zones ingesteld. Blauw = geen besmettingsgevaar. Dit is op de begane grond in 

gebouw C, hier bevinden zich de kantoren. Oranje = quarantaine. Dit bevindt zich in gebouw B. Rood 

is isolatie. Dit bevindt zich in gebouw C op de 1e t/m 4e verdieping. Dit kan aangepast worden op het 

moment dat het nodig is.  

COA medewerkers houden contact via WhatsApp, op iedere verdieping bevindt zich een beveiliger. 

Die houdt achter gesloten deuren contact met bewoners. 

Bewoners kunnen 22 uur per dag naar buiten. De bouwhekken zijn zodanig geplaatst dat Q en I 

gescheiden zijn en blijven.  

Politie 

Er is goed en uitgebreid contact met politie Haren. De wijkagenten kunnen digitaal aansluiten bij de 

dagstart om 9.30 uur 



Veiligheidsregio 

Er is regelmatig contact met de VR Groningen.  

Gemeente Groningen 

De lijnen zijn helder en de contacten zijn goed.  

 

 

 

 

 



Week rapportage COVID19 (Uitwijklocatie Haren) 

Week 46 / vrijdag 13 november 2020 

Aantal bewoners :  20 

Besmet Corona (I) : 14  

Verdacht Corona (Q) :  6 

Instroom totaal tot nu toe: 71 

Uitstroom: totaal tot nu toe: 51 

Er verblijft 1 gezin op locatie 

Afspraken  

Frequentie bezoek per 
dag  

1 x per dag verstrekkingen. 
 

Inzet huisarts buiten 
spreekuur 

Daar waar nodig kan dit plaatsvinden. 

Medische zorg extern Kan zo nodig in overleg met plaatsende locatie  

Bijzonderheden Er zijn verschillende bewoners die extra aandacht vragen. Hiervoor is 
oog en oor.  

Mondkapjes / 
beschermingsmiddelen 

Er zijn voldoende PBM. De rol van de huismeester hierin is cruciaal. Hij 
houdt de voorraden nauwgezet bij.  

UMAMI Maaltijden zijn besteld en staan in de vriezer. Er vindt 2 x per week een 
levering plaats.  

Reactie vanuit 
omgeving 

Er komen nog klachten uit de omgeving over de lampen. Wij kijken wat 
wij er aan kunnen doen om het voor iedereen leefbaar en werkbaar te 
houden.  
Er is goed contact met een buurvrouw. 
Afgelopen weekend zijn er veel mensen op ons terrein geweest die er 
niks te zoeken hadden. Wij hebben hierover gecommuniceerd in de 
lokale krant.  

Sfeer op locatie Goed. Zoals al eerder vermeld is het rustig op locatie.  
Niet iedereen vind het makkelijk om binnen te blijven. Tot nu toe 
hebben wij geen externe interventie nodig gehad om dit op te lossen.  
De aanmeldingen komen nu uit alle drie de provincies.  
Er was een kind jarig op locatie, hier hebben wij extra aandacht aan 
geschonken.  

Voorlichting Doorlopend. Alle maatregelen en beslissingen worden gecommuniceerd 
via www.mycoa.nl, het infoboekje, de kabelkrant, posters in het gebouw 
en in gesprekken met bewoners.  

 

 

  

http://www.mycoa.nl/


Afspraken om Corona te beheersen 

Acties Uitvoering 

Dagelijks overdracht 
met: 

Adjunct -  medewerkers - Daco. Wijkagent kan aansluiten per video.  

GGD Elke werkdag sturen wij een lijst met de geplaatste personen. Er is goed 
en uitgebreid contact.  
Indien er sprake is van overtreding van de regels kan de GGD benaderd 
worden voor overleg en zo nodig kan de arts infectieziekten maatregelen 
initiëren.  

GZA Er is over en weer contact over te nemen maatregelen en de gevolgen 
hiervan. Zij gaan 1 x per dag langs bij de bewoners  en sluiten daarna aan 
bij de overdracht voor de bijzonderheden. Er zijn goede werkafspraken 
gemaakt.  

Trigion Er wordt op- en afgeschaald indien nodig. Er werkt 1 beveiliger op de 
receptie, 1 op iedere verdieping van het gebouw waar bewoners 
verblijven en 1 mobiele beveiliger.  

 

 

Incidenten 

incidenten aantal Soort   

Geen    

 

Aanvullende bijzonderheden; 

Medewerkers;  

Er werken verschillende COA medewerkers per dienst. Deze is van 9-1730 uur, 7 dagen per week. Er 

is ook een huismeester en op doordeweekse dagen een leidinggevende. Buiten kantooruren is er een 

manager van de regio Noord telefonisch (via de receptie) bereikbaar. 

Er zijn 2 woonbegeleiders en 1 huismeester gestart afgelopen week.   

Gebouwen en indeling 

Er zijn verschillende zones ingesteld. Blauw = geen besmettingsgevaar. Dit is op de begane grond in 

gebouw C, hier bevinden zich de kantoren. Oranje = quarantaine. Dit bevindt zich in gebouw B. Rood 

is isolatie. Dit bevindt zich in gebouw C op de 1e t/m 4e verdieping. Dit kan aangepast worden op het 

moment dat het nodig is.  

COA medewerkers houden ook contact met bewoners via WhatsApp, op iedere verdieping bevindt 

zich een beveiliger. Die houdt achter gesloten deuren contact met bewoners. 

Bewoners kunnen 22 uur per dag naar buiten. De bouwhekken zijn zodanig geplaatst dat Q en I 

gescheiden zijn en blijven.  

Politie 

Er is goed contact met politie Haren. De wijkagenten kunnen digitaal aansluiten bij de dagstart om 

9.30 uur 

Veiligheidsregio 

Er is regelmatig contact met de VR Groningen.  

Deze rapportage gaat ook naar de VR Drenthe.  



Gemeente Groningen 

De lijnen zijn helder en de contacten zijn goed.  

 

 

 

 

 



Week rapportage COVID19 (Uitwijklocatie Haren) 

Week 47 / vrijdag 20 november 2020 

Aantal bewoners  : 14 

Besmet Corona (I)  : 5  

Verdacht Corona (Q)  : 9 

Instroom afgelopen week : 19 

Uitstroom afgelopen week : 20 

We verwachten vandaag (20 november) veel instroom uit Drachten en Ter Apel.  

Afspraken  

Frequentie bezoek per 
dag  

1 x per dag verstrekkingen. 
 

Inzet huisarts buiten 
spreekuur 

Daar waar nodig kan dit plaatsvinden. 

Medische zorg extern Kan zo nodig in overleg met plaatsende locatie. 
Er verbleef 1 bewoner in het ziekenhuis. Hij komt vrijdag 2 november 
terug en zal nog bij ons gaan verblijven de komende tijd.   

Bijzonderheden Er zijn verschillende bewoners die extra aandacht vragen. Hiervoor is 
oog en oor.  

Mondkapjes / 
beschermingsmiddelen 

Er zijn voldoende PBM. De rol van de huismeester hierin is cruciaal. Hij 
houdt de voorraden nauwgezet bij.  

UMAMI Maaltijden zijn besteld en staan in de vriezer. Er vindt 2 x per week een 
levering plaats.  

Reactie vanuit 
omgeving 

Er is een goed gesprek geweest met 2 vertegenwoordigers van de 4 
Emma’s (de rode flats naast de locatie)   

Sfeer op locatie Goed. Zoals al eerder vermeld is het rustig op locatie.  
Niet iedereen vind het makkelijk om binnen te blijven.  
De aanmeldingen komen nu uit alle drie de provincies.   

Voorlichting Doorlopend. Alle maatregelen en beslissingen worden gecommuniceerd 
via www.mycoa.nl, het infoboekje, de kabelkrant, posters in het gebouw 
en in gesprekken met bewoners.  

 

 

  

http://www.mycoa.nl/


Afspraken om Corona te beheersen 

Acties Uitvoering 

Dagelijks overdracht 
met: 

Adjunct -  medewerkers - Daco. Wijkagent kan aansluiten per video.  

GGD Elke werkdag sturen wij een lijst met de geplaatste personen. Er is goed 
en uitgebreid contact.  
Indien er sprake is van overtreding van de regels kan de GGD benaderd 
worden voor overleg en zo nodig kan de arts infectieziekten maatregelen 
initiëren.  
GGD is geconsulteerd over de voorgestelde wijzigingen in gebruik van 
gebouwen. Zij konden zich in ons plan vinden.  

GZA Er is over en weer contact over te nemen maatregelen en de gevolgen 
hiervan. GZA gaat 1 x per dag langs bij de bewoners  en sluiten daarna 
aan bij de overdracht voor de bijzonderheden. Er zijn goede 
werkafspraken gemaakt.  

Trigion Er wordt op- en afgeschaald indien nodig. Er werkt 1 beveiliger op de 
receptie, 1 op iedere verdieping van het gebouw waar bewoners 
verblijven en 1 mobiele beveiliger.  

 

 

Incidenten 

incidenten aantal Soort   

Zondag 15 november 1 Uitklimmers 2 bewoners leveren pasje in 
en klimmen over het hek. 
Later blijkt dat ze naar Ter 
Apel zijn gegaan (ze hebben 
daar ook een incident 
veroorzaakt). Maandag 16 
november komen ze weer 
terug.  

Maandag 16 
november 

1 Uitklimmer 1 bewoner klimt over het 
hek naar buiten. Na een 
korte achtervolging keert de 
bewoner tergug naar de 
locatie. 

Op basis van gedrag van deze bewoners zijn ze teruggeplaatst naar de zendende locatie.  

Alle bijzonderheden zijn in ibis vastgelegd.  

Aanvullende bijzonderheden; 

Medewerkers;  

Er werken verschillende COA medewerkers per dienst. Deze is van 9-1730 uur, 7 dagen per week. Er 

is ook een huismeester en op doordeweekse dagen een leidinggevende. Buiten kantooruren is er een 

manager van de regio Noord telefonisch (via de receptie) bereikbaar. 

 

Gebouwen en indeling 

Er zijn verschillende zones ingesteld. Blauw = geen besmettingsgevaar. Dit is op de BG in gebouw C. 

Hier zijn de kantoren en opslagruimtes van COA, GZA en de receptie.  



 

Vanaf 20 november 2020 is er een andere verdeling van de Q en de I. Gebouw B zal dan ingezet 

worden als Isolatie (rood) en gebouw C als Quarantaine (oranje). Dit is uitgebreid met alle 

belanghebbenden gecommuniceerd.  

De indeling kan worden aangepast op het moment dat het nodig is. 

COA medewerkers houden ook contact met bewoners via WhatsApp, op iedere verdieping bevindt 

zich een beveiliger. Die houdt achter gesloten deuren contact met bewoners. 

Bewoners kunnen 22 uur per dag naar buiten. De bouwhekken zijn zodanig geplaatst dat Q en I 

gescheiden zijn en blijven.  

1 van de toegangswegen is afgesloten.  

Politie 

Er is goed contact met politie Haren. De wijkagenten kunnen digitaal aansluiten bij de dagstart om 

9.30 uur.  

Veiligheidsregio 

Er is regelmatig contact met de VR Groningen. Mede op basis van de incidenten in Haren wordt er 

een overleg gepland om te kijken welke middelen en maatregelen ingezet kunnen worden door de 

VR.  

Deze rapportage gaat ook naar de VR Drenthe.  

Gemeente Groningen 

De lijnen zijn helder en de contacten zijn goed.  

2 december staat er weer een bijeenkomst gepland in het oude gemeentehuis van Haren. Gemeente 

en COA organiseren dit gezamenlijk. De uitnodiging volgt binnenkort.  

 

 

 

 

 



Week rapportage COVID19 (Uitwijklocatie Haren) 

Week 48 / vrijdag 27 november 2020 

Aantal bewoners  : 58 

Besmet Corona (I)  : 31 

Verdacht Corona (Q)  : 27 

Instroom afgelopen week : 71 

Uitstroom afgelopen week : 30 

 

Afspraken  

Frequentie bezoek per 
dag  

1 x per dag verstrekkingen. 
 

Inzet huisarts buiten 
spreekuur 

Daar waar nodig kan dit plaatsvinden. 

Medische zorg extern Kan zo nodig in overleg met plaatsende locatie. 
Er verbleef 1 bewoner in het ziekenhuis. Hij komt vrijdag 2 november 
terug en zal nog bij ons gaan verblijven de komende tijd.   

Bijzonderheden Er zijn verschillende bewoners die extra aandacht vragen. Hiervoor is 
oog en oor.  

Mondkapjes / 
beschermingsmiddelen 

Er zijn voldoende PBM. De rol van de huismeester hierin is cruciaal. Hij 
houdt de voorraden nauwgezet bij.  

UMAMI Maaltijden zijn besteld en staan in de vriezer. Er vindt 2 x per week een 
levering plaats.  

Reactie vanuit 
omgeving 

Er is een goed gesprek geweest met 2 vertegenwoordigers van de 4 
Emma’s (de rode flats naast de locatie)   

Sfeer op locatie Goed. Zoals al eerder vermeld is het rustig op locatie.  
Niet iedereen vind het makkelijk om binnen te blijven.  
De aanmeldingen komen nu uit alle drie de provincies.   

Voorlichting Doorlopend. Alle maatregelen en beslissingen worden gecommuniceerd 
via www.mycoa.nl, het infoboekje, de kabelkrant, posters in het gebouw 
en in gesprekken met bewoners.  

 

 

  

http://www.mycoa.nl/


Afspraken om Corona te beheersen 

Acties Uitvoering 

Dagelijks overdracht 
met: 

Adjunct -  medewerkers - Daco. Wijkagent kan aansluiten per video.  

GGD Elke werkdag sturen wij een lijst met de geplaatste personen. Er is goed 
en uitgebreid contact.  
Indien er sprake is van overtreding van de regels kan de GGD benaderd 
worden voor overleg en zo nodig kan de arts infectieziekten maatregelen 
initiëren.  
GGD is geconsulteerd over de voorgestelde wijzigingen in gebruik van 
gebouwen. Zij konden zich in ons plan vinden.  

GZA Er is over en weer contact over te nemen maatregelen en de gevolgen 
hiervan. GZA gaat 1 x per dag langs bij de bewoners  en sluiten daarna 
aan bij de overdracht voor de bijzonderheden. Er zijn goede 
werkafspraken gemaakt.  

Trigion Er wordt op- en afgeschaald indien nodig. Er werkt 1 beveiliger op de 
receptie, 1 op iedere verdieping van het gebouw waar bewoners 
verblijven en 1 mobiele beveiliger.  

 

 

Incidenten 

incidenten aantal Soort   

geen    

    

 

Aanvullende bijzonderheden; 

Medewerkers;  

Er werken verschillende COA medewerkers per dienst. Deze is van 9-1730 uur, 7 dagen per week. Er 

is ook een huismeester en op doordeweekse dagen een leidinggevende. Buiten kantooruren is er een 

manager van de regio Noord telefonisch (via de receptie) bereikbaar. 

 

Gebouwen en indeling 

Er zijn verschillende zones ingesteld. Blauw = geen besmettingsgevaar. Dit is op de BG in gebouw C. 

Hier zijn de kantoren en opslagruimtes van COA, GZA en de receptie.  

 

Vanaf 20 november 2020 is er een andere verdeling van de Q en de I. Gebouw B zal dan ingezet 

worden als Isolatie (rood) en gebouw C als Quarantaine (oranje). Dit is uitgebreid met alle 

belanghebbenden gecommuniceerd.  

De indeling kan worden aangepast op het moment dat het nodig is. 

Aangezien er noodzakelijke technische aanpassingen plaats moeten vinden zal de komende tijd niet 

alle capaciteit benut kunnen worden.  

COA medewerkers houden ook contact met bewoners via WhatsApp, op iedere verdieping bevindt 

zich een beveiliger. Die houdt achter gesloten deuren contact met bewoners. 

Bewoners kunnen 22 uur per dag naar buiten. De bouwhekken zijn zodanig geplaatst dat Q en I 

gescheiden zijn en blijven.  



De kamers van de bewoners van de derde verideping in gebouw C zullen niet herbezet worden i.v.m. 

technische aanpassingen aan deze kamers.   

Politie 

Er is goed contact met politie Haren. De wijkagenten kunnen digitaal aansluiten bij de dagstart om 

9.30 uur.  

Veiligheidsregio 

Er is regelmatig contact met de VR Groningen. Mede op basis van de incidenten in Haren wordt er 

een overleg gepland om te kijken welke middelen en maatregelen ingezet kunnen worden door de 

VR.  

Gemeente Groningen 

De lijnen zijn helder en de contacten zijn goed.  

2 december staat er weer een bijeenkomst gepland in het oude gemeentehuis van Haren. Gemeente 

en COA organiseren dit gezamenlijk. De uitnodiging volgt binnenkort.  

Kennis delen en borgen 

Er worden medewerkers ingezet met kennis, kunde en ervaring in vorige uitwijklocaties en er worden 

nieuwe medewerkers ingewerkt.  

Procedures, processen, werkafspraken en andere wetenswaardigheden worden gedeeld met de 

uitwijklocatie in Laag Zuthem en met locaties die daar om vragen.  

 

 

 

 

 



Week rapportage COVID19 (Uitwijklocatie Haren) 

Week 49 / vrijdag 3 december 2020 

Aantal bewoners op locatie  : 21 personen 

Besmet Corona (I)   : 15 personen 

Verdacht Corona (Q)   : 6 personen 

Instroom afgelopen week  : 17 personen 

Uitstroom afgelopen week  : 47 personen 

 

Afspraken  

Frequentie bezoek per 
dag  

1 x per dag verstrekkingen. Bewoners krijgen 1 x per dag bezoek van 
medewerkers van het COA. Zij brengen de maaltijdpakketten, bestlede 
boodschappen en andere zaken waar de bewoner om gevraagd heeft.  
 

Inzet huisarts buiten 
spreekuur 

Daar waar nodig kan dit plaatsvinden. 

Medische zorg extern Kan zo nodig in overleg met plaatsende locatie. 
 

Bijzonderheden Er zijn verschillende bewoners die extra aandacht vragen. Hiervoor is 
oog en oor.  

Mondkapjes / 
beschermingsmiddelen 

Er zijn voldoende PBM. De rol van de huismeester hierin is cruciaal. Hij 
houdt de voorraden nauwgezet bij.  

UMAMI Maaltijden zijn besteld en staan in de vriezer. Er vindt sinds kort 3 x per 
week een levering plaats.  

Reactie vanuit 
omgeving 

Er is een omwonendenoverleg geweest op 2 december in aanweizgheid 
van omwonenden, de gemeente Groningen en COA.    

Sfeer op locatie Goed. Zoals al eerder vermeld is het rustig op locatie.  
Niet iedereen vind het makkelijk om binnen te blijven.  
De aanmeldingen komen uit alle drie de provincies.  Ook van buiten de 
drie provincies is belangstelling voor het plaatsen van bewoners. 
Hiervoor is geen mogelijkheid gezien de afspraken met de gemeente en 
de GGD.  

Voorlichting Doorlopend. Alle maatregelen en beslissingen worden gecommuniceerd 
via www.mycoa.nl, het infoboekje, de kabelkrant, posters in het gebouw 
en in gesprekken met bewoners.  

 

 

  

http://www.mycoa.nl/


Afspraken om Corona te beheersen 

Acties Uitvoering 

Dagelijks overdracht 
met: 

Adjunct -  medewerkers - Daco. Wijkagent kan aansluiten per video.  

GGD Elke werkdag sturen wij een lijst met de geplaatste personen. Er is goed 
en uitgebreid contact.  
Indien er sprake is van overtreding van de regels kan de GGD benaderd 
worden voor overleg en zo nodig kan de arts infectieziekten maatregelen 
initiëren.  
Binnenkort vindt er een hygiene audit plaats.  

GZA Er is uitstekend en frequent contact over te nemen maatregelen en de 
gevolgen hiervan. GZA gaat 1 x per dag langs bij de bewoners  en sluiten 
daarna aan bij de overdracht voor de bijzonderheden. Er zijn goede 
werkafspraken gemaakt. De lijnen zijn kort en helder.  

Trigion Er werkt 1 beveiliger op de receptie, 1 op iedere verdieping van het 
gebouw waar bewoners verblijven en 1 mobiele beveiliger.  

 

 

Incidenten 

incidenten aantal Soort  Acties 

 1 

 

COA zet dit in daarvoor 
bestemde systemen en 
meldt dit bij bureau 
veiligheid en KCT. 

 
 

    

 

Aanvullende bijzonderheden; 

Medewerkers;  

Er werken verschillende COA medewerkers per dienst. Deze is van 9-1730 uur, 7 dagen per week. Er 

is ook een huismeester en op doordeweekse dagen een leidinggevende. Buiten kantooruren is er een 

manager van de regio Noord telefonisch (via de receptie) bereikbaar. 

 

Gebouwen en indeling 

Er zijn verschillende zones ingesteld. Blauw = geen besmettingsgevaar. Dit is op de BG in gebouw C. 

Hier zijn de kantoren en opslagruimtes van COA, GZA en de receptie.  

 

Vanaf 20 november 2020 is er een andere verdeling van de Q en de I. Gebouw B zal dan ingezet 

worden als Isolatie (rood) en gebouw C als Quarantaine (oranje). Dit is uitgebreid met alle 



belanghebbenden gecommuniceerd.  

De indeling kan worden aangepast op het moment dat het nodig is. 

Aangezien er noodzakelijke technische aanpassingen plaats moeten vinden zal de komende tijd niet 

alle capaciteit benut kunnen worden.  

COA medewerkers houden ook contact met bewoners via WhatsApp, op iedere verdieping bevindt 

zich een beveiliger. Die houdt achter gesloten deuren contact met bewoners. 

Bewoners kunnen 22 uur per dag naar buiten. De bouwhekken zijn zodanig geplaatst dat Q en I 

gescheiden zijn en blijven.  

De kamers van de bewoners van de derde verideping in gebouw C zullen niet herbezet worden i.v.m. 

technische aanpassingen aan deze kamers.   

Politie 

Er is goed contact met politie Haren. De wijkagenten kunnen digitaal aansluiten bij de dagstart om 

9.30 uur.  

Veiligheidsregio 

Er is regelmatig contact met de VR Groningen. Mede op basis van de incidenten in Haren is er een 

overleg geweest om te kijken welke middelen en maatregelen ingezet kunnen worden door de VR.  

Gemeente Groningen 

De lijnen zijn helder en de contacten zijn goed.   

Kennis delen en borgen 

Er worden medewerkers ingezet met kennis, kunde en ervaring in vorige uitwijklocaties en er worden 

nieuwe medewerkers ingewerkt.  

Procedures, processen, werkafspraken en andere wetenswaardigheden worden gedeeld met de 

uitwijklocatie in Laag Zuthem en met locaties die daar om vragen. 

 

 

 

 

 

 



Week rapportage COVID19 (Uitwijklocatie Haren) 

Week 50 / vrijdag 11 december 2020 

Aantal bewoners op locatie  : 30 personen 

Besmet Corona (I)   : 14 personen 

Verdacht Corona (Q)   : 16 personen 

Instroom afgelopen week  : 27 personen 

Uitstroom afgelopen week  : 14 personen 

 

Afspraken  

Frequentie bezoek per 
dag  

1 x per dag verstrekkingen. Bewoners krijgen 1 x per dag bezoek van 
medewerkers van het COA. Zij brengen de maaltijdpakketten, bestelde 
boodschappen en andere zaken waar de bewoner om gevraagd heeft.  
 

Inzet huisarts buiten 
spreekuur 

Daar waar nodig kan dit plaatsvinden. 

Medische zorg extern Kan zo nodig in overleg met plaatsende locatie. 
 

Bijzonderheden Er zijn verschillende bewoners die extra aandacht vragen. Hiervoor is 
oog en oor.  

Mondkapjes / 
beschermingsmiddelen 

Er zijn voldoende PBM. De rol van de huismeester hierin is cruciaal. Hij 
houdt de voorraden nauwgezet bij.  

UMAMI Maaltijden zijn besteld en staan in de vriezer. Er vindt 3 x per week een 
levering plaats.  
Bewoners kunnen ook boodschappen bestellen via WhatsApp. Deze 
worden door een medewerker bij de Jumbo in Haren gehaald. De kosten 
van de boodschappen worden in ibis ingehouden bij de bewoner.  

Reactie vanuit 
omgeving 

Er is uitgebreid en frequent contact.  
De burgemeester van Groningen is op bezoek geweest. Hij heeft zich op 
de hoogte laten brengen over de gang van zaken.  

Sfeer op locatie Goed. Zoals al eerder vermeld is het rustig op locatie.  
Niet iedereen vind het makkelijk om binnen te blijven.  
De aanmeldingen komen uit alle drie de provincies.   

Voorlichting Doorlopend. Alle maatregelen en beslissingen worden gecommuniceerd 
via www.mycoa.nl, het infoboekje, de kabelkrant, posters in het gebouw 
en in gesprekken met bewoners.  

 

 

  

http://www.mycoa.nl/


Afspraken om Corona te beheersen 

Acties Uitvoering 

Dagelijks overdracht 
met: 

Adjunct -  medewerkers - Daco. Wijkagent kan aansluiten per video.  

GGD Elke werkdag sturen wij een lijst met de geplaatste personen. Er is goed 
en uitgebreid contact.  
Indien er sprake is van overtreding van de regels kan de GGD benaderd 
worden voor overleg en zo nodig kan de arts infectieziekten maatregelen 
initiëren.  
Binnenkort vindt er een hygiëne audit plaats.  

GZA Er is uitstekend en frequent contact over te nemen maatregelen en de 
gevolgen hiervan. GZA gaat 1 x per dag langs bij de bewoners  en sluiten 
daarna aan bij de overdracht voor de bijzonderheden. Er zijn goede 
werkafspraken gemaakt. De lijnen zijn kort en helder.  

Trigion Er werkt 1 beveiliger op de receptie, 1 op iedere verdieping van het 
gebouw waar bewoners verblijven en 1 mobiele beveiliger.  
Er is periodiek afstemming met de hoofdbeveiliger 

 

 

Incidenten 

incidenten aantal Soort  Acties 

Geen     

    

 

Aanvullende bijzonderheden; 

Medewerkers;  

Er werken verschillende COA medewerkers per dienst. Deze is van 9-1730 uur, 7 dagen per week. Er 

is ook een huismeester en op doordeweekse dagen een leidinggevende. Buiten kantooruren is er een 

manager van de regio Noord telefonisch (via de receptie) bereikbaar. 

2 medewerkers hebben afgelopen week ondersteuning geboden in azc Musselkanaal.  

Gebouwen en indeling 

Er zijn verschillende zones ingesteld. Blauw = geen besmettingsgevaar. Dit is op de BG in gebouw C. 

Hier zijn de kantoren en opslagruimtes van COA, GZA en de receptie.  

Er zullen in opdracht van de provincie werkzaamheden plaats vinden aan het gemaal. Om de 

woonwijk niet te veel te belasten is ons gevraagd of materieel etc. via het terrein waar nu de locatie 

gehuisvest is mag rijden. Hiervoor is na overleg met betrokkenen toestemming gegeven. Onze 

processen zullen hier geen hinder van ondervinden. Hierdoor hoeven de vrachtwagens etc. niet door 

de woonwijk te rijden.  

Wij missen een ruimte waar we kunnen overleggen met elkaar (meer dan 2 medewerkers) of waar 

wij mensen kunnen ontvangen. Wij gaan hiernaar op zoek.  

 

Vanaf 20 november 2020 is er een andere verdeling van de Q en de I. Gebouw B zal dan ingezet 

worden als Isolatie (rood) en gebouw C als Quarantaine (oranje). Dit is uitgebreid met alle 

belanghebbenden gecommuniceerd.  

De indeling kan worden aangepast op het moment dat het nodig is. 



COA medewerkers houden ook contact met bewoners via WhatsApp, op iedere verdieping bevindt 

zich een beveiliger. Die houdt achter gesloten deuren contact met bewoners. 

Bewoners kunnen 22 uur per dag naar buiten. De bouwhekken zijn zodanig geplaatst dat Q en I 

gescheiden zijn en blijven.  

De kamers van de bewoners van de begane grond en eerste verdieping in gebouw B zullen niet 

herbezet worden i.v.m. noodzakelijke technische aanpassingen aan deze kamers.  Dit heeft gevolgen 

voor de capaciteit van de locatie.  

Politie 

Er is goed contact met politie Haren. De wijkagenten kunnen digitaal aansluiten bij de dagstart om 

9.30 uur.  

Veiligheidsregio 

Er is regelmatig contact met de VR Groningen. Mede op basis van de incidenten in Haren is er een 

overleg geweest om te kijken welke middelen en maatregelen ingezet kunnen worden door de VR.  

Gemeente Groningen 

De lijnen zijn helder en de contacten zijn goed.   

Kennis delen en borgen 

Er worden medewerkers ingezet met kennis, kunde en ervaring in vorige uitwijklocaties en er worden 

nieuwe medewerkers ingewerkt.  

Procedures, processen, werkafspraken en andere wetenswaardigheden worden gedeeld met de 

uitwijklocatie in Laag Zuthem en met locaties die daar om vragen. Er is regelmatig contact met de 

manager van uitwijklocatie in Laag Zuthem (Raalte). 

Binnenkort is er een overleg met de managers van de regio Zuid om hen bij te praten over de 

processen etc. van een uitwijklocatie.  

 

 

 

 

 

 

 



Week rapportage COVID19 (Uitwijklocatie Haren) 

Week 51 / Donderdag 17 december 2020 

Aantal bewoners op locatie  : 47 personen 

Besmet Corona (I)   : 30 personen 

Verdacht Corona (Q)   : 17 personen 

Instroom afgelopen week  : 44 personen 

Uitstroom afgelopen week  : 21 personen 

 

Afspraken  

Frequentie bezoek per 
dag  

1 x per dag verstrekkingen. Bewoners krijgen 1 x per dag bezoek van 
medewerkers van het COA. Zij brengen de maaltijdpakketten, bestelde 
boodschappen en andere zaken waar de bewoner om gevraagd heeft.  
 

Inzet huisarts buiten 
spreekuur 

Daar waar nodig kan dit plaatsvinden. 

Medische zorg extern Kan zo nodig in overleg met plaatsende locatie. 
 

Bijzonderheden Er zijn verschillende bewoners die extra aandacht vragen. Hiervoor is 
oog en oor.  

Mondkapjes / 
beschermingsmiddelen 

Er zijn voldoende PBM. De rol van de huismeester hierin is cruciaal. Hij 
houdt de voorraden nauwgezet bij.  

UMAMI Maaltijden zijn besteld en staan in de vriezer. Er vindt 3 x per week een 
levering plaats.  
Bewoners kunnen ook boodschappen bestellen via WhatsApp. Deze 
worden door een medewerker bij de Jumbo in Haren gehaald. De kosten 
van de boodschappen worden in ibis ingehouden bij de bewoner.  

Reactie vanuit 
omgeving 

Er is uitgebreid en frequent contact.  
De burgemeester van Groningen is op bezoek geweest. Hij heeft zich op 
de hoogte laten brengen over de gang van zaken.  

Sfeer op locatie Goed. Zoals al eerder vermeld is het rustig op locatie.  
Niet iedereen vind het makkelijk om binnen te blijven.  
De aanmeldingen komen uit alle drie de provincies.   

Voorlichting Doorlopend. Alle maatregelen en beslissingen worden gecommuniceerd 
via www.mycoa.nl, het infoboekje, de kabelkrant, posters in het gebouw 
en in gesprekken met bewoners.  

 

 

  

http://www.mycoa.nl/


Afspraken om Corona te beheersen 

Acties Uitvoering 

Dagelijks overdracht 
met: 

Adjunct -  medewerkers - Daco. Wijkagent kan aansluiten per video.  

GGD Elke werkdag sturen wij een lijst met de geplaatste personen. Er is goed 
en uitgebreid contact.  
Indien er sprake is van overtreding van de regels kan de GGD benaderd 
worden voor overleg en zo nodig kan de arts infectieziekten maatregelen 
initiëren.  
De hygiëne audit heeft plaatsgevonden. Het rapport wordt volgende 
week verwacht 

GZA Er is uitstekend en frequent contact over te nemen maatregelen en de 
gevolgen hiervan. GZA gaat 1 x per dag langs bij de bewoners  en sluiten 
daarna aan bij de overdracht voor de bijzonderheden. Er zijn goede 
werkafspraken gemaakt. De lijnen zijn kort en helder.  
Op verzoek van GZA is er een overleg met de GGD van alle drie de 
provincies en het COA.  

Trigion Er werkt 1 beveiliger op de receptie, 1 op iedere verdieping van het 
gebouw waar bewoners verblijven en 1 mobiele beveiliger.  
Er is periodiek afstemming met de hoofdbeveiliger 

 

Incidenten 

incidenten aantal Soort  Acties 

Geen     

    

 

Aanvullende bijzonderheden; 

Medewerkers;  

Er werken verschillende COA medewerkers per dienst. Deze is van 9-1730 uur, 7 dagen per week. Er 

is ook een huismeester en op doordeweekse dagen een leidinggevende. Buiten kantooruren is er een 

manager van de regio Noord telefonisch (via de receptie) bereikbaar. 

Door de onlangs ingestelde lock down veranderen onze werkzaamheden niet. Aangezien wij een 

cruciaal beroep hebben is er een formulier voor kinderopvang/school beschikbaar.  

Gebouwen en indeling 

Er zijn verschillende zones ingesteld. Blauw = geen besmettingsgevaar. Dit is op de BG in gebouw C. 

Hier zijn de kantoren en opslagruimtes van COA, GZA en de receptie.  

Er zullen in opdracht van de provincie werkzaamheden plaats vinden aan het gemaal. Om de 

woonwijk niet te veel te belasten is ons gevraagd of materieel etc. via het terrein waar nu de locatie 

gehuisvest is mag rijden. Hiervoor is na overleg met betrokkenen toestemming gegeven. Onze 

processen zullen hier geen hinder van ondervinden. Hierdoor hoeven de vrachtwagens etc. niet door 

de woonwijk te rijden.  

Wij missen een ruimte waar we kunnen overleggen met elkaar (meer dan 2 medewerkers) of waar 

wij mensen kunnen ontvangen. Wij gaan hiernaar op zoek.  

 

Vanaf 20 november 2020 is er een andere verdeling van de Q en de I. Gebouw B zal dan ingezet 

worden als Isolatie (rood) en gebouw C als Quarantaine (oranje). Dit is uitgebreid met alle 



belanghebbenden gecommuniceerd.  

De indeling kan worden aangepast op het moment dat het nodig is. 

COA medewerkers houden ook contact met bewoners via WhatsApp, op iedere verdieping bevindt 

zich een beveiliger. Die houdt achter gesloten deuren contact met bewoners. 

Bewoners kunnen 22 uur per dag naar buiten. De bouwhekken zijn zodanig geplaatst dat Q en I 

gescheiden zijn en blijven.  

De noodzakelijke technische aanpassingen zijn voltooid, wij kunnen nu weer volledig onze capaciteit 

benutten.   

Politie 

Er is goed contact met politie Haren. De wijkagenten kunnen digitaal aansluiten bij de dagstart om 

9.30 uur.  

Veiligheidsregio 

Er is regelmatig contact met de VR Groningen. Mede op basis van de incidenten in Haren is er een 

overleg geweest om te kijken welke middelen en maatregelen ingezet kunnen worden door de VR.  

Gemeente Groningen 

De lijnen zijn helder en de contacten zijn goed.   

Kennis delen en borgen 

Er worden medewerkers ingezet met kennis, kunde en ervaring in vorige uitwijklocaties en er worden 

nieuwe medewerkers ingewerkt.  

Procedures, processen, werkafspraken en andere wetenswaardigheden worden gedeeld met de 

uitwijklocatie in Laag Zuthem en met locaties die daar om vragen. Er is regelmatig contact met de 

manager van uitwijklocatie in Laag Zuthem (Raalte). 

Via Webex hebben wij de managers van de regio Zuid  gezien en gesproken om hen bij te praten over 

de processen en verschillende operationele en tactische facetten van een uitwijklocatie.  

 

 

 

 

 

 

 




