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Geachte heer, mevrouw, 

 

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) wil bij u in de buurt tijdelijk 

asielzoekers met een mogelijke of vastgestelde coronabesmetting in quarantaine 

gaan opvangen en heeft de gemeente Groningen om medewerking verzocht. De 

gemeente Groningen wil aan dit verzoek voldoen. Het COA gaat zorgen voor een 

veilige opvang in het voormalig Nescio Hotel aan de Emmalaan 33 in Haren. Deze 

tijdelijke bewoners mogen het hotel en het terrein niet verlaten. In deze brief 

vertellen we u hoe en waarom dit gebeurt en welke maatregelen we hiervoor nemen. 

 

Om welke asielzoekers gaat het? 

Het gaat om bewoners van asielzoekerscentra uit Groningen, Drenthe of Friesland 

die besmet zijn of mogelijk besmet zijn met het coronavirus. Na 14 dagen 

quarantaine gaan deze mensen weer terug naar hun asielzoekerscentrum. 

Het COA gebruikt het voormalige Nescio Hotel in Haren dus uitsluitend tijdelijk als 

quarantaineopvang van asielzoekers die besmet of mogelijk besmet zijn met corona. 

 

Waarom kiest het COA voor deze plek? 

Het COA kiest voor het voormalige Nescio Hotel omdat dit pand nu beschikbaar is 

en alle voorzieningen heeft om mensen tijdelijk in quarantaine onder te brengen. De 

plek is geschikt voor de tijdelijke opvang van mensen in afzondering van elkaar en 

de buitenwereld. 

 

Wanneer maakt het COA gebruik van de opvang? 

Het COA probeert asielzoekers, die besmet zijn of mogelijk besmet zijn, allereerst in 

het asielzoekerscentrum zelf in quarantaine te plaatsen. Als deze groep te groot 

wordt, gaat dat niet meer vanwege ruimtegebrek. Er kunnen dan onveilige situaties 

ontstaan. Ergens anders moet er dan een plek beschikbaar zijn voor veilige 

quarantaine opvang. Vanwege het grillig verloop van de coronabesmettingen weten 

we nu nog niet of we gebruik moeten maken van de tijdelijke opvang in Haren.  

Het kan dus zo zijn dat het COA helemaal geen gebruik hoeft te maken van de 

tijdelijke opvang in Haren. Dit hangt helemaal af van hoe sterk het virus zich in de 

noordelijke asielzoekerscentra zal ontwikkelen. Het COA neemt alle 

voorzorgsmaatregelen om corona onder controle te krijgen.  

 
 

 
Onderwerp  Tijdelijke quarantainelocatie COA 

 
  

 

 aan de bewoner(s) van deze woning

 

 

  

   

   

 

Telefoon   14 050 Bijlage(n)   Ons kenmerk  8292562 

Datum  9-10-2020 Uw brief van   Uw kenmerk   

        



  
Bladzijde 2 van 2  

Onderwerp Tijdelijke quarantainelocatie COA  

   

   

 
 
 

Het kan dus zo zijn dat de tijdelijke opvang niet nodig zal zijn. In dat geval blijft de 

locatie Haren ongebruikt. 

 

Om hoeveel mensen gaat het en wie verzorgt het toezicht? 

Het gaat om maximaal 100 mensen tegelijk. Medewerkers van het COA begeleiden 

de bewoners. De bewoners mogen het hotel en het terrein niet verlaten. Er is daarom 

24 uur per dag beveiliging en toezicht aanwezig.  

 

Waarom gebeurt dit zo snel? 

Om het coronavirus terug te dringen, moeten we beslissingen nemen om de 

volksgezondheid te beschermen. Landelijk verspreidde het virus zich de afgelopen 

weken snel. Ook in de noordelijke provincies is de situatie zorgelijk. We moeten dus 

snel actie ondernemen om te voorkomen dat er een noodsituatie ontstaat met te veel 

besmettingen in asielzoekerscentra.  

 
Hoe lang gaat het duren? 

Hoe lang de tijdelijke opvang in Haren beschikbaar moet zijn, weten we nu nog niet. 

Dit hangt af van het virus, de ontwikkeling van een mogelijk vaccin en vooral het 

verloop van de tweede golf. Hoe die zich ontwikkelt, is niet te voorspellen. Het COA 

houdt nu rekening met tijdelijke quarantaine opvang in Haren tot juni 2021.  

 

Wie kunt u bellen met vragen? 

We begrijpen goed dat deze brief vragen bij u kan oproepen. Misschien wilt u meer 

weten of heeft u vragen over deze tijdelijke opvang. Belt u dan met het COA via de 

COA-informatielijn. Het telefoonnummer is 088 715 70 00. 

 

Hoogachtend,  

Namens de gemeente Groningen,   Namens het COA, 

 

 
Isabelle Diks     Corina Deekens 

Wethouder Veiligheid en Zorg   Regiomanager 

 

 


