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Geachte heer, mevrouw,  

 

Met deze brief informeren wij u over het verzoek van het Centraal Orgaan 

opvang Asielzoekers (COA) om een quarantainelocatie te realiseren in het 

voormalig Nescio Hotel aan de Emmalaan 33 in Haren. 

 

Vanwege de verspreiding van het coronavirus bestaat de kans dat het COA 

behoefte heeft aan opvangcapaciteit waar mensen die mogelijk besmet zijn 

dan wel een vastgestelde besmetting met Covid-19 hebben, in quarantaine 

kunnen worden geplaatst. Het COA heeft de gemeente Groningen verzocht 

toestemming te verlenen voor vestiging van een quarantainelocatie in het 

voormalig Nescio Hotel in Haren.  
 

Het COA probeert asielzoekers die een mogelijke of vastgestelde besmetting 

hebben allereerst in het asielzoekerscentrum zelf in quarantaine te plaatsen. 

Als deze groep te groot wordt, gaat dat niet meer vanwege ruimtegebrek. Dan 

kan er een onveilige situatie ontstaan en moet er een andere plek beschikbaar 

zijn voor veilige quarantaine-opvang. Vanwege het grillige verloop van de 

coronabesmettingen, weten we nu nog niet of deze situatie zal ontstaan. Het 

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

de tijdelijke opvang in Haren.   

 

Het realiseren van een quarantainelocatie dient een belangrijk 

maatschappelijk doel: de zorg voor de volksgezondheid. Door de ligging is 

het goed mogelijk om in het voormalig Nescio Hotel op een veilige manier 

een quarantainelocatie te realiseren. Daarom heeft het college besloten in 

positieve zin in te gaan op het verzoek van het COA. Het verzoek aan de 

gemeente Groningen is gedaan na overleg met de Veiligheidsregio. Het gaat 

Estdal1g
Notitie
465373-2020 	



 

 

Bladzijde 2 

  
 
 

 

om een quarantainelocatie voor maximaal 100 plekken, ten behoeve van 

AZC-locaties in de drie noordelijke provincies, die zelf niet over voldoende 

quarantaineplekken beschikken. De verblijfsduur in de quarantainelocatie is 

normaal gesproken 14 dagen. Medewerkers van het COA begeleiden de 

bewoners. Tijdens hun verblijf mogen deze tijdelijke bewoners het hotel en 

het terrein niet verlaten. Om dit te borgen zal er 24 uur per dag beveiliging en 

toezicht aanwezig zijn. 

 

De quarantainelocatie aan de Emmalaan is beschikbaar tot 1 juni 2021. Met 

het COA is afgesproken dat de quarantainelocatie niet voor andere 

opvangdoelen, zoals reguliere AZC-opvang, gebruikt kan worden. 

De kosten voor het realiseren van de quarantainelocatie komen volledig voor 

rekening van het COA. Om ter plekke een opvanglocatie te kunnen 

realiseren, moet een tijdelijke omgevingsvergunning worden afgegeven. Het 

college is voornemens hieraan medewerking te verlenen. 

 

Het voormalig Nescio Hotel ligt aan de rand van Haren, maar kent in de 

omgeving een diverse bewonersgroep. De omwonenden zijn inmiddels 

geïnformeerd over het voornemen om in het voormalige Nescio Hotel een 

quarantainelocatie voor asielzoekers te realiseren. De brief aan de 

omwonenden hierover is als bijlage bij deze brief gevoegd.  

 

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

burgemeester,     secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 


