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Nieuwsbrief 8 juli 2015 
 

- EXTRA EDITIE - 
 

Van de bestuurstafel 
 

Voorgenomen besluit locatiestudie Asielzoekerscentrum (AZC) 

Op dinsdag 7 juli 2015 heeft burgemeester Berends de dorps- en wijkraden van de niet 
afgevallen locaties geïnformeerd over het voorgenomen collegebesluit vestiging AZC. 
Door burgemeester Berends werd een korte toelichting gegeven op het besluitvormingsproces 
waarbij met nadruk werd gesteld dat het een voorgenomen besluit is. Op 10 september 2015 
wordt het voorstel tijdens de PMA besproken. Ca. vier weken later zal besluitvorming plaats-
vinden.  
Namens de dorpsraad Beekbergen-Lieren namen Joop van der Meer en Pieter de Mos deel 
aan het overleg op het Stadhuis.  
In voorgaande Nieuwsbrieven werd verslag gedaan van de besprekingen en informatiebijeen-
komsten die over de vestiging van een AZC binnen de gemeente Apeldoorn en mogelijk een 
vestigingslocatie in Beekbergen, hebben plaatsgevonden. Ook werd informatie gegeven over 
de bezwaren (beperkingen) die de dorpsraad zag wanneer er in Beekbergen een groot AZC zou 
worden gevestigd. Het begrip “spankracht” werd door de dorpsraad vanaf de eerste bijeenkomst 
gebruikt en werd in verslagen opgesteld door de gemeente Apeldoorn en Arcadis (locatie-
onderzoek in opdracht van COA) met grote regelmaat genoemd. Toch heeft het college, alles 
afwegende, in het voorgenomen besluit gekozen voor Het Immendaal (naast GGNet) als locatie 
voor de opvang van 400 asielzoekers. 
De dorpsraad zal de vervolgstappen in het besluitvormings- en realisatieproces positief kritisch 
volgen. 

Onderstaand het door de gemeente Apeldoorn vrijgegeven Persbericht 

College heeft voorkeur voor opvang vluchtelingen op twee locaties  

 Als het aan de burgemeester en wethouders ligt, komen er twee zelfstandige centra voor de 

opvang van Asielzoekers. Die centra hebben dan een omvang van circa 400 opvangplaatsen. 

Het college vindt ingroei op de GGNet-locatie ook acceptabel, maar geeft, gezien de nadrukke-

lijke oproep vanuit de samenleving tot spreiding, voorkeur aan twee zelfstandige centra.  

  

Het college ziet mogelijkheden voor de opvang van vluchtelingen op één of meer van de 
locaties: GGNet aan de Deventerstraat, Immendaal en Kleiberg. Burgemeester en wethouders 
zetten zich in om 600 tot 800 opvangplaatsen te realiseren en schetsen daarvoor vier 
scenario’s:  

• Ingroei GGNet-locatie;  

• Twee zelfstandige asielzoekerscentra met een beperkte omvang;  

• Een hoofdvestiging en een nevenvestiging;  

• Een hoofdvestiging en twee nevenvestigingen.  

  

Voorkeur van het college heeft het scenario dat het aantal opvangplaatsen verdeelt over de 
locaties GGNet en Immendaal. Daarover vraagt het college in september de mening van de 
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gemeenteraad. De locaties Zuidbroek en Nieuw Milligen worden door het college niet langer als 
potentiële locaties beschouwd.  
De voorkeur voor het tweede scenario hangt samen met de oproep vanuit de samenleving om 
te streven naar spreiding. Van de drie locaties (GGNet, Immendaal en Kleiberg) heeft de 
GGNet-locatie de meeste potentie. Beide andere locaties kunnen dienen voor de opvang van 
een beperkt aantal vluchtelingen. Als tweede locatie wordt Immendaal voorgesteld. Hiervoor 
pleiten de bereikbaarheid via een hoofdroute en de betere gebruiksmogelijkheden van de 
gebouwen.  
  

Nadat de gemeenteraad is geconsulteerd neemt het college een definitief besluit en vindt 
verdere uitwerking plaats. COA zal de ontwikkel- en realisatiemogelijkheden van de locaties 
verder onderzoeken en komt met een concreet voorstel naar het college. In een bestuurs-
overeenkomst tussen COA en het college zullen de afspraken worden vastgelegd over bijvoor-
beeld de locatie(s) en de omvang en duur van de opvang. 
Vanaf de start van de locatiestudie voor een asielzoekerscentrum (AZC) heeft de gemeente op 
verschillende wijzen met de Apeldoornse samenleving over dit onderwerp gecommuniceerd.  
Op10 november 2014 vond een eerste bijeenkomst plaats met vertegenwoordigers van de 
Apeldoornse samenleving. Op 8 juni 2015 was de laatste bijeenkomst, waar ook burgers waren 
uitgenodigd. Tijdens een inloop kon iedereen vragen stellen en opmerkingen maken over de 
locatiestudie en specifiek over de locatie analyse die Arcadis heeft gemaakt in opdracht van het 
Centraal Opvangorgaan Asielzoekers (COA). Tot 15 juni 2015 konden reacties worden aan-
geleverd. Er zijn ruim 500 reacties ontvangen. Deze zijn verwerkt in een reactienota en 
vormden belangrijke input bij dit voorgenomen besluit.  

Collegevoorstel aan de gemeenteraad 

In het collegevoorstel naar de gemeenteraad staat over de locatie Het Immendaal: 
Voormalig verpleeghuis Het Immendaal in Beekbergen beschikt over bruikbare panden. De 
uitbreidings-/aanpassingsmogelijkheden en bruikbaarheid van de buitenruimte zijn echter 
beperkt door de ligging in Natura-2000 gebied. De locatie is goed ontsloten op een hoofd-
verkeersroute. Voor winkelvoorzieningen is men aangewezen op het dorp Beekbergen. Voor 
deze locatie geldt dat deze leegstaat. 
Vanuit de Beekbergse samenleving komen regelmatig opmerkingen dat het dorp een grote en 
dreigend te grote concentratie aan zorginstellingen huisvest. Signalen die worden afgegeven 
“het einde van de spankracht is bereikt, de leefbaarheid van het dorp staat onder druk”. 
Opgemerkt wordt hierover dat de verpleeghuisfunctie van Het Immendaal wordt vervangen door 
een andere bijzondere woonvorm. Het aantal bewoners zal daarbij wel toenemen. In tegen-
stelling tot verpleeghuispatiënten betreft het een bewonersgroep die zelf haar inkopen gaat 
doen en daarmee een extra geldstroom bij de lokale middenstand genereert. Op deze wijze 
wordt ook bijgedragen aan de instandhouding van de voorzieningen. Opgemerkt is echter dat 
de komst van een AZC mogelijk economische negatieve effecten heeft omdat toeristen mogelijk 
wegblijven. 
Achter deze veronderstellingen liggen echter geen kenniscijfers of ervaringen ten grondslag. De 
overige, in de reacties ten aanzien van de mogelijke komst van een AZC aangegeven zorg- en 
aandachtspunten zijn minder locatiespecifiek of randvoorwaardenscheppend (Natura 2000) 
Het geheel overziende wordt voorgesteld met Het Immendaal door te gaan. Vanwege de klein-
schaligheid van de gebouwen en opmerkingen uit de lokale gemeenschap wordt gedacht dat 
het aantal opvangplaatsen moet worden beperkt tot maximaal 450. De locatie heeft daarmee 
vooral potentie voor een (beperkt) zelfstandig AZC of als nevenvestiging. 
 
Tot slot kan nog worden gemeld dat de gemeente heeft laten weten dat aan allen die schriftelijk 
hebben gereageerd de reactienota zal worden toegezonden 
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Kent u mensen die onze digitale Nieuwsbrief nog niet ontvangen, maar wel betrokken zijn bij 
hetgeen in Beekbergen en Lieren gebeurt, laat het ons weten (post@dorpsraadbeekbergen.nl) 
en er wordt voor gezorgd dat ze de Nieuwsbrief ontvangen. 
 
Vereniging Dorpsraad Beekbergen-Lieren 
Dorpstraat 34, 7361 AV Beekbergen 
Telefoon: 055 - 506 10 10 
E-mail: post@dorpsraadbeekbergen.nl 
Internet: www.dorpsraadbeekbergen.nl 
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