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Afdeling 

Ruimte 

Portefeuillehouder 

G.J. Gorter 

Te volgen procedure 

a s Ter kennisneming Zeewolde 

Op 10 april j l . is het formele verzoek van het COA in gekomen met daarin 
het verzoek om toestemming te verlenen voor de vestiging van een AZC op 
de Bosruiterweg 16. 

Met de exploitant is mondeling overeenstemming bereikt over de inhoud 
van een huurovereenkomst voor de periode van 5 jaar over de huisvesting 
van maximaal 9fŵluchtelingen in de bestaande gebouwen, met een optie 
voor aanvullende grond waarop dit aantal capaciteitsplaatsen met 600 
plaatsen kan worden uitgebreid door het bijplaatsen van extra gebouwen. 

Bijgevoegd is het verzoek, een conceptbestuursovereenkomst, een 
addendum alsmede het concept collegeadvies aangaande het voorgenomen 
besluit en een planning bij medewerking aan het verzoek van het COA. 
Gevraagd wordt om kennis te nemen van de verschillende concepten. 

Dit Memo is kabinet aan u toegestuurd omdat het verzoek van het COA 
door hen als 'Vertrouwelijk' is bestempeld. Wanneer er door u voor gekozen 
wordt om het verzoek openbaar te maken zal dit in overleg moeten met het 
COA. 

Voorgesteld wordt om dit memo en de bijlagen in het college op 21 april a.s. 
te bespreken en daarbij verder richting te geven aan de adviezen en te 
volgen procedure. 
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Bijlagen; 
1. Formeel verzoek COA 
2. Concept collegeadvies voorgenomen besluit AZC 
3. Concept Bestuursovereenkomst met het COA 
4. Concept Addendum op de Bestuursovereenkomst 
5. Planning 
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ļřŵ-áāî -cr. 

Datum 
Onderwerp 
ons kenmerk 
uw brief 

09 April 2015 
Formeel verzoek 
UHV/TJE/15U.000756 

inlichtingen bij 
Telefoon 
e-mail 
bijlage(n) 

Ccníraiil Oigaiid opvmig asielzoekers 

r Winston Cliurchilllaan 366a 

'85 SJ RIJSWIJK. 

Wcľoon 088-7157495 

088-7157695 

2280 ME RIJSWIJK 

Ton Jeuľsen 
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tonjeursen@coa.nl 

Geacht college, 

Reeds geruime tijd wordt tussen de medewerkers van de gemeente en het COA 
ambtelijk overleg gevoerd over cle mogelijke realisatie van een asielzoekerscentrum 
binnen de gemeentegrenzen van Zeewolde. Dit overleg heeft geresulteerd in een ļec/c&kt'AJ

az

*^ 
onderzoek naar de mogelijke haalbaarheid van een azc op de locatie Bosruiterweg/íó) / j * 
waar op dit moment een migrantenhotel, is gevestigd. 

Aangezien de uitkomst van dit onderzoek positief is, doe ik middels dit schrijven 
namens het bestuur van het COA een beroep op het gemeentebestuur van Zeewolde om 
haar verantwoordelijkheid in het landelijke opvangvraagstuk te nemen, en toestemming 
te verlenen voor cle vestiging van een azc op de onderhavige locatie. 

Immers, de druk op het COA blijft onverminderd hoog. Dit komt o.a. doordat er op dit 
moment circa 13.000 statushouders worden opgevangen op de centra, aangezien 
gemeenten niet (snel genoeg) kunnen voldoen aan de opgelegde taakstelling. Daarnaast 
bestaat de verwachting, dat veel statushouders over gaan tot gezinshereniging, waardoor 
de druk nog verder toeneemt. De 2-jaarsprognose van het COA geeft aan dat er in 2015 
nog circa 20.000 capaciteitsplaatsen moeten worden verworven om aan de landelijke 
vraaste kunnen voldoen. 

Met de eigenaar/exploitant is mondeling overeenstemming bereikt over de inhoud van 
een huurovereenkomst voor cle periode van 5 jaar over de huisvesting van maximaal 900 
vluchtelingen in cle bestaande gebouwen, met een optie voor aanvullende grond waarop 
dit aantal capaciteitsplaatsen met 600 capaciteitsplaatsen kan worden uitgebreid door het 
bijplaatsen van extra gebouwen. 

Correspondentie uitsluitend 
aan hel postadres met 
vermelding van de datum en 
het kenmerk van deze brier 

ü 
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De eigenaar/exploitant is daarnaast in gesprek met de gemeente over de herhuisvesting 
van de arbeidsmigranten op een naastgelegen kavel. 

Ik verzoek uw college een principebesluit te nemen voor de vestiging van een azc op de 
locatie Bosruiterweg^6)en hiervoor de nodige planologische besluiten te nemen zodat 
de realisatie op korte termijn kan aanvangen. 

Uiteraard ben ik bereid om - indien gewenst - aanvullende informatie te verstrekken. 

In afwachting van uw bericht. 

Hoogaehtend, 
akbrgaan opvang as ielzoekei Centra 

r. drs. C. ŗpJren) Schippers 
Unitmanager Huisvesting 

2 van 2 
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Rubriek Advies 

Documentnummer 
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Communicatie 

Brief bijgevoegd 

Raadsvoorstel bijgevoegd 

Afdeling 

Ruimte 

Portefeuillehouder 

Te volgen procedure 

Raadscommissie 

^ Advies Zeewolde 

Onderwerp 

Vestiging opvanglocatie voor vluchtelingen, locatie Bosruiterweg 16 

Beslispunten 

1. Kennis te nemen van het principeverzoek van het COA voor de 
vestiging van een AZC. 

2. Voornemens te zijn om medewerking te verlenen aan de vestiging van 
een asielzoekerscentrum ten behoeve van maximaal 900 vluchtelingen 
op de Bosruiterweg 16 voor een periode van (in eerste instantie) 5 
jaar; 

3. Derhalve voornemens te zijn om medewerking te verlenen aan de 
realisatie van nieuwe huisvesting ten behoeve van ... (aantal) 
arbeidsmigranten voor een periode van 10 jaar; 

4. Voornemens te zijn om de "Bestuursovereenkomst (incluis addendum) 
inzake de vestiging van een opvangcentrum" aan te gaan; 

5. Voornemens te zijn om medewerking te verlenen met toepassing van 
tijdelijke afwijkingen van het bestemmingsplan volgens artikel 2.12, lid 
l s u b a onder 2" van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) voor een periode van maximaal 10 jaar, zowel voor het AZC als 
wel voor de huisvesting van arbeidsmigranten; 

6. In afwachting van het definitieve tijdelijke afwijkingsbesluit niet 
handhavend op te treden tegen de nieuwbouw ten behoeve van de 
arbeidsmigranten en de vestiging van een opvanglocatie voor 
vluchtelingen door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). 

Datumen Paraaf Paraafvoor Paraafvoor Paraafyoor Opmerkingen I vragen voor Ambtelijke reactie 
Paraaf gezien prim. akkoord bespreking bespreking (evt. op (evt. op achterzijde 
Afdelings- Port. houder achterzijde vermelden vermelden) 
hoofd 
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Inleiding 

In de lente van 2014 heeft het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) de 
uw college gevraagd of zij bereid is mee te werken aan de vestiging van een 
(tijdelijke) opvanglocatie voor vluchtelingen. Na meerdere gesprekken (ook 
op bestuurlijk niveau) en een besloten raadsbijeenkomst heeft uw college 
aangeven in beginsel bereid te zijn om mee te werken. En dan wel aan een 
asielzoekerscentrum (AZC) die plaats biedt aan in eerste instantie 900 
vluchtelingen, met uitbreidingsmogelijkheden naar 1.500 vluchtelingen, voor 
een periode van 5 jaar. De eventuele uitbreiding zal te zijner tijd in 
samenspraak met de gemeente gaan onder dan op te stellen voorwaarden. 

Type opvanglocatie 
Er zijn verschillende soorten opvangcentra. Waar een asielzoeker woont is 
afhankelijk van de fase van de asielprocedure waarin hij zich bevindt. 
Asielzoekers verblijven in een POL gedurende de rust- en 
voorbereidingstermijn die minimaal zes werkdagen duurt en gedurende de 
algemene asielprocedure die maximaal acht werkdagen duurt. Asielzoekers 
verblijven daardoor maximaal twee weken in een POL. Als zij daarna nog 
opgevangen moeten worden omdat de procedure nog niet (definitief) is 
afgerond, krijgen zij opvang in een asielzoekerscentrum (AZC). 

Locatie 
Het verzoek van het COA betreft een locatie aan de Bosruiterweg 16. Op 
deze locatie zijn reeds de logiesgebouwen voor arbeidsmigranten gevestigd. 
Het idee om nieuwbouw te realiseren voor de arbeidsmigranten op het 
terrein, waarna de bestaande logiesgebouwen geschikt worden gemaakt 
voor de huisvesting van vluchtelingen. Daarbij zullen op dat deel van het 
terrein nieuwe gebouwen worden geplaatst voor de benodigde scholing, 
medische en maatschappelijke voorzieningen en dagbesteding. 

Bestuursovereenkomst 
Het ondertekenen van de bestuursovereenkomst is de start van het proces. 
In dit document worden afspraken gemaakt over standaard zaken zoals 
omvang van de locatie, type opvang, organisatie, voorlichting, duur 
overeenkomst, onderwijs en veiligheid. Ook is er een addendum waarin 
overige afspraken staan. Deze hebben betrekking op de specifiekere 
afspraken zoals bekostiging en aanleg verbreding Bosruiterweg, bekostiging 
(openbaar) vervoer van en naar de opvanglocatie. Uitgangspunt is het 
principe dat het totale project de gemeente geen geld mag kosten. 

Bestemmingsplan 
Het geldende bestemmingsplan voor de Bosruiterweg 16 is "De Bosruiter". 
Dit plan is in 2012 vastgesteld om de huisvesting van arbeidsmigranten in 
logiesgebouwen mogelijk te maken. Hierin heeft de beoogde locatie voor de 
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Advies college: Vestiging opvanglocatie voor 
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nieuwbouw ten behoeve van de arbeidsmigranten de bestemming 
"Agrarisch". De bestaande logiesgebouwen (en gronden er om heen) hebben 
de bestemming "Gemengd". De vestiging van beide onderdelen passen niet 
binnen de gestelde regels in het bestemmingsplan. De ontsluiting van de 
opvanglocatie zal gescheiden van de ontsluiting van logiesgebouwen 
gerealiseerd worden. Er zal een nieuwe toegang worden gerealiseerd ten 
behoeve van het AZC in de bestemming "Natuur- en bosgebied". 

Tijdelijke afwijking 
Omdat de verwachting van het COA is dat de vraag naar opvanģlocaties in de 
toekomst weer zal afnemen, is verzocht om een tijdelijke opvanglocatie voor 
een periode van 5 jaar. Waarbij er een eventuele verlenging is van 5 jaar. 
Sinds de aanpassing van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) is het mogelijk om ook tijdelijke afwijkingen te verlenen voor een 
periode van maximaal 10 jaar. Ten behoeve van een dergelijke afwijking 
moet een ruimtelijke onderbouwing worden opgesteld. Ook kan sinds 1 
november de reguliere procedure worden gevoerd. De formele procedure 
neemt nu 8 weken in plaats van 26 weken in beslag. Hierbij moet de 
aanvraag tijdelijke omgevingsvergunning wel voorzien zijn van een goede 
ruimtelijke onderbouwing (zie bijlage 5). 

Argumenten 

2.1. Er is een tekort aan opvanglocaties. 
De druk op het COA blijft onverminderd hoog. Dit komt onder andere 
doordat er o pdit moment circa 13.000 statushouders worden opgevangen 
op de centra, aangezien gemeenten niet (snel genoeg) kunnen voldoen aan d 
opgelegde taakstelling. Daarnaast bestaat de verwachting dat veel 
statushouders overgaan tot gezinshereniging. De 2-kaarsprognose van het 
COA geeft aan dat er in 2015 nog circa 20.000 capaciteitsplaatsen moeten 
worden verworven om aan de landelijke vraag te kunnen voldoen. 

4.1. De Bestuursovereenkomst is een afsprakenkader. 
In de Bestuursovereenkomst worden afspraken gemaakt ten aanzien van de 
volgende onderwerpen; 

Type en omvang opvangcentrum (AZC, in eerste instantie 900 
personen, mogelijke uitbreiding naar 1.500) 
Organisatie opvangcentrum 
Voorlichting, informatie en overleg 
Duur van de overeenkomst (5 jaar) 
Onderwijs 

4.2. In het addendum worden overige afspraken gemaakt. 
Om de bereikbaarheid van de locatie te verbeteren en de bijbehorende 
verkeersveiligheid te vergroten wordt de Bosruiterweg vanaf de Spiekweg 
tot aan de ingang van de locatie aangepast. De uitvoering en bekostiging van 

G. van Dijk 
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deze ingreep zijn overeengekomen in het addendum. Zo ook aanvullende 
afspraken over vervoer van en naar de locatie als wel de hoeveelheid en type 
voorzieningen alsmede de bekostiging daarvan. 

De vooraf meegegeven wensen van de gemeente zijn ingewilligd en 
vastgelegd in de bestuursovereenkomst of het addendum. 

5.1. Geen stedenbouwkundige/planologische bezwaren. 
Ten behoeve van de tijdelijke afwijking is een ruimtelijke onderbouwing 
opgesteld. Hierin is gebleken dat er geen stedenbouwkundige en/of 
planologische bezwaren zijn. 

5.2. Het project voldoet aan het kader waarbinnen het college gebruik kan 
maken van de bevoegdheid om een tijdelijk afwijkingsbesluit te nemen 
Op de voorbereiding van een besluit over een aanvraag om een 
omgevingsvergunning voor het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan is 
sinds 1 november 2014 de reguliere procedure van de Wabo van toepassing. 

Dit betekent dat op aanvragen voortijdelijke afwijkingen van het 
bestemmingsplan (door middel van een binnenplanse of buitenplanse 
afwijking op basis van de kruimeilijst uit het Bor) de reguliere procedure van 
de Wabo van toepassing is. Deze procedure duurt acht weken (met de 
mogelijkheid om deze met zes weken te verlengen). Tevens geldt de lex 
silencio positivo: het van rechtswege goedkeuren van een aanvraag na 
overschrijding van de daarvoor geldende beslistermijn. In verband met deze 
wijzigingen, zijn ook de artikelen 2.23 en 2.24 van de Wabo verduidelijkt. 
Deze artikelen gaan over het verlenen van een tijdelijke 
omgevingsvergunning. 

Tot slot bestaat in samenhang met deze wijzigingen in artikel 5.18, lid 1 Bor 
de gestelde maximumtermijn voor de afwijking van vijf jaar geheel los 
gelaten en aan artikel 4 van bijlage II bij het Bor (de voormalige zogeheten 
kruimeilijst) tijdelijke planologische afwijkingen tot een termijn 
van maximaal tien jaar als nieuwe categorie toe gevoegd. Hiermee wordt de 
termijn slechts gereguleerd door artikel 2.23, lid 1 Wabo waardoor het 
bevoegd gezag een op de concrete activiteit afgestemde termijn kan stellen 
die langer kan zijn dan vijf of zelfs tien jaar. Sinds deze laatstgenoemde 
wijzigingen van kracht zijn worden, is het college bevoegd om (zonder vvgb) 
toestemming te verlenen om gedurende maximaal 10 jaar af te wijken het 
bestemmingsplan. 

6.1 De werkzaamheden kunnen worden gestart. 
Aangezien de tijdelijke afwijkingsprocedure de mogelijkheid biedt om 
zienswijzen en eventueel bezwaar/beroep in te dienen kan hierdoor een 
vertragend effect optreden. Omdat er een acute opvangvraag bestaat, is het 
COA voornemens om na het ondertekenen van de bestuursovereenkomst te 

G. van Dijk 

15 april 2015 

Advies college: Vestiging opvanglocatie voor 
vluchtelingen, locatie Bosruiterweg 16 



5/6 

Aan Datum 

Burgemeester en Wethouders 15 april 2015 

Steller Documentnummer Doorkiesnummer 

G. van Dijk Ĩ4I0005847 036 5229492 

beginnen met de (voorbereidende) werkzaamheden. Formeel gezien zijn 
deze werkzaamheden (tot het onherroepelijk worden van de 
omgevingsvergunning) in strijd met het bestemmingsplan en daarmee 
handhaafbaar. Mogelijk zelfs dat er een verzoek tot handhaving door derden 
wordt ingediend. Door de medewerking van de grondeigenaar, 
ondertekende bestuursovereenkomst, opgestelde ruimtelijke onderbouwing 
en het opstarten van de ruimtelijke procedure is er zicht op legalisatie. In dat 
licht wordt voorgesteld om in afwachting van het onherroepelijk worden van 
de omgevingsvergunning niet handhavend op te treden. 

Kanttekeningen 

1.1. Arbeidsmigranten en asielzoekers op één locatie kan gaan botsen. 
Een mogelijk risico in deze wordt zowel door het COA, de gemeente als wel 
de politie onderkend en kan nooit helemaal worden uitgesloten. Desondanks 
wordt het verantwoordelijk geacht om beide locaties naast elkaar te hebben. 
Doordat het wordt erkend, kan er ook op worden geanticipeerd door 
voorlichtingen voorzorgsmaatregelen zoals gescheiden ingangen. 

1.2. Mogelijke overlast voor Zeewoldenaren 
Wanneer er een AZC wordt gerealiseerd kan er overlast ontstaan omdat de 
vluchtelingen in het dorp zullen komen voor het doen van bijvoorbeeld 
boodschappen. 

Aangezien in het addendum is afgesproken dat ook alle (maatschappelijk en 
medische) voorzieningen op de locatie aanwezig zullen zijn, zal er geen 
gebruik worden gemaakt van dergelijke voorzieningen in het dorp. 

1.3. Voorzieningen kunnen de gemeente geld gaan kosten 
Geen enkele voorziening ten behoeve van de AZC gaat de gemeente geld 
kosten. Dit is overeengekomen in de bestuursovereenkomst en bijbehorend 
addendum. 

Financiële toelichting 

Opvanglocatie 
De bestuursovereenkomst en het addendum zijn zo vormgegeven dat de 
vestiging van de opvanglocatie geen extra kosten voor de gemeente met zich 
mee brengt, maar kostenneutraal is. 

Omgevingsvergunning 
De leges voor het volgen van de procedure bedragen C 1.015,-. Deze worden 
verhoogd met de bouwleges. Het eventueel benodigde onderzoek voor het 
volgen van de procedure wordt bij aanvrager in rekening gebracht. Ook 
is/wordt een planschadeovereenkomst afgesloten met aanvrager om 
eventuele uit het besluit voortvloeiende planschade op aanvrager af te 
wentelen. 

G. van Dijk 
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Aanpak/uitvoering 

Na uw besluit zal het advies ter kennis name aan de raad worden gestuurd 
waarmee zij geïnformeerd zijn. Na deze bijeenkomst zal een nieuw voorstel 
aan u worden voorgelegd waarin de discussie in de 
raadsinformatiebijeenkomst betrokken zal worden. 

Overige ondersteunende diensten en OR 

Afdeling Ondersteuning, werkvelden Communicatie en Juridische 
zaken 
Afdeling Publiek, werkveld Beheer openbare ruimte 
Afdeling Samenleving, werkvelden Integrale veiligheid en Welzijn 
Afdeling Ruimte, werkvelden BWT, Handhaving en Ruimte 

Bijlagen 
1. Opvangproces vluchtelingen 
2. Concept Bestuursovereenkomst (incluis addendum) 
3. Conceptcommunicatieplan AZC Zeewolde 
4. Aanvraag omgevingsvergunning AZC 
5. Ruimtelijke onderbouwing AZC 

G. van Dijk Advies college: Vestiging opvanglocatie voor 
15 april 2015 vluchtelingen, locatie Bosruiterweg 16 
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B E S T U U R S O V E R E E N K O M S T INZAKE D E V E S T I G I N G VAN E E N OPVANGCENTRUM 

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, ingesteld bij Wet (Centraal Orgaan opvang asielzoekers, 
laatstelijk gewijzigd bij Wet van 20 mei 2010, Stb. 2010, 203, besluit tot vaststelling van het tijdstip van 
inwerkingtreding, Stb. 2010, 886), gevestigd en kantoorhoudende te Rijswijk aan de Sir Winston 
Churchilllaan 366a (Postbus 2280 ME Rijswijk), ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de het 
bestuurslid van het COA, de heer drs. P.L. Siebers, hierna te noemen: het COA; 

en , #
ŵ í

\ . 

de gemeente Zeewolde, te dezen ingevolge artikel 171 van de GeraeenteweţiřeĉiÍTşġęldig 
vertegenwoordigd door haar burgemeester, de heer G.J. Gorter, hierna te noemen: cle gemeente; 

in aanmerking nemende dat: Kí: 

« dat de gemeente op verzoek van het COA heeft ingesteŕnd met de vestiging van een opvangcentrum, 
hierna te noemen: het Opvangcentrum; ^1;" ^ "'*1Įfy, 
« dat dit Opvangcentrum zal dienen ten behoeve van dè" 'centrale opřvaìig van vreéfhdelingen; 
» dat de gemeente bereid is mee te werken aan de ogvang v^^Ůmádimgéìįļ 
» dat het COA en de gemeente een optimaal''fímctiöneren . het Opvangcentrum in de plaatselijke 
gemeenschap en in relatie tot de betrokken diensten en msteUmgen^iļleņitìlwerkstelligen door het maken 
van afspraken en het treffen van de nodige vooį^eningen; ' ' | | ^ ' 
» dat het Faciliteitenbesluit opvangceņļf|a d ď í ^ j u l i 1994 (Stbį;,636Ĵ'en de aanvullingen van 8 juni 1998 
(Stb. 347) en 25 januari 2001 (Stb. 60) van toepassing zijn, alsmede eventuele toekomstige wijzigingen en 
aanvullingen. ' \ '

İ1

ţ^jtu, .Jf' 

í.ļ.ţ'l/Hļ,!.,,,. "I 
'•'.íi- '•"íäí'5 h k Ü Mi i. 

verklaren te zyn overeengekomen: 4ţ,, " ' - HU 'i 
•""mi 

Hoofdstuk I f į ţ Algemene blepaling',;/ 

Voor de'J|oepassing van deze overeenkomst wordt verstaan onder: 
IĶ Vreemdeling: eeh 'pŴőö'ń'die in het Opvangcentrum van het COA wordt opgevangen, zoals 
'nèdoeld in artikel Ēļ van de wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers

 1

; 
l i l t * , I 

Artikel 3 van de ̂ ^jgentraal orgaan opvang asielzoekers luidt als volgt: 
1. Het COA is belast met: 

a. de materiële en immateriële opvang van asielzoekers; 
b. het plaatsen van asielzoekers in een opvangvoorziening; [..,] 
e. door Onze Minister aan het COA op te dragen andere taken die samenhangen met de opvang van 

asielzoekers. 
2. Onze minister kan het COA taken als bedoeld in het eerste lid opdragen met betrekking tot andere 

categorieën vreemdelingen. 
3. Bij regeling van Onze Minister kunnen regels worden gesteld met betrekking tot verstrekkingen aan 

asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen als bedoeld in het eerste lid. 
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b. Capaciteitsplaatsen: opvangplaatsen in een Opvangcentrum; 
c. Opvangcentrum: opvangvoorziening, niet zijnde een woning, hotel of pension, waarin door het 
COA aan vreemdelingen opvang wordt geboden. 

Hoofdstuk I I Het Opvangcentrum 

Artikel 2 
1. De gemeente stemt in met het het gebruik van het Opvangcentrum aan de Bosruiterweg 16 te 

Zeewolde door het COA. ,, 
2. Het Opvangcentrum zal onder verantwoordelijkheid van het COA gebjraild.iPijVen worden ten 

behoeve van de opvang van vreemdelingen. j ģ ţ ; , t 

Artikel 3 \ '̂ fĝ  
1. Het COA draagt zorg voor de plaatsing, opvang en begeleidingrVaņ de Veemdelihgen in het 

Opvangcentrum. ' " į ŵ 
2. Het COA draagt zorg voor een adequate aanpassing, inriol i tm| (en instandhouding van|në't 

Opvangcentrum in overeenstemming met de ter zake şeļdende ̂ ^ttelļjkíe bepalingen êa 
gemeentelijke verordeningen. Het COA zal in het bezit'zijn van ae^enodigde vergunningen. 

3. Het COA schept de voorwaarden en omstandigh,e|ën welke nodig źtjņļpjrn diensten en instellingen 
in het Opvangcentrum hun taken te laten uitvoá^eņļ^ '^MÍ

J;

' 

Artikel 4. - M . ĩ 
M . . ..'tlfeŵ. . j l * 

1. In het Opvangcentrum zullen maximaal 1.500 vreemdelmgé^wordén opgevangen. Hiervoor 
zullen maximaal 1.575 capaciteitsplaJşen zijn ingericht (aanraljýréemdelingen 4- 5Va benodigd 
om te komen tot max. aantal opţe

 v a n

é f | î vreemdelingeřļ). j r 
2. Op verzoek van de gemeenteŵêřstrekt í^f jÇOA het aantal vreemdelingen die in een bepaalde 

periode opgevangen zijn. \ \Èfo. J' 

Hoofdstuk III De organisatie in hët'Opyäügcentrum 

Artikel 5 į ' ^Şĝk ' \ 
1. Het COA zaĮiedere in hèt^yangĉentŗûm verblijvende vreemdeling de verstrekkingen toekennen 

als beBdoeldţôįartikel 3, derdėļfid van de wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers. 
2. H^t.

-

ŴĄ.drà^ļZorg voor de\|ekostiging van de verstrekkingen en de vergoeding van de 
^rganisatiè en uivoering van .de werkzaamheden die samenhangen met de verstrekkingen, 
ļ|edoeld in het eeŕsïälid^ani'ait artikel. 
m. 

Artikel Ĝ f ' 
DéîVeì'antwoordeļijkheid voor het onderkennen en bestrijden van besmettelijke ziekten in het 
Opvan^èeņţŗumjën de overige preventieve geżondheidszorgtaken ten behoeve van de bewoners, 
heelt het COA contractueel belegd bij GGD-GHOR Nederland. Dit laat de verantwoordelijkheid 
van de gemeente krachtens de Wet Publieke gezondheid te dien aanzien onverlet. 

2. De verantwoordelijkheid van het eerste- en tweedelijns zorgaanbod heeft het COA contractueel 
belegd bij de zorgverzekeraar die de Regeling Zorg Asielzoekers (RZA) uitvoert

2 . 

Voor wat betreft de inhoud van het zorgaanbod wordt verwezen naar www.rzasielzoekers.nl 
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Artikel 7 
1. Het COA stelt, na overleg hierover te hebben gepleegd met de gemeente, een bedrijfsnoodplan 

vast dat voor het Opvangcentrum zal gelden en waarmee wordt beoogd in voorkomende gevallen 
de hulpverleningsorganisaties adequaat te kunnen doen handelen. Het plan zal door het COA in de 
daartoe bestemde gevallen worden gehanteerd. 

Hoofdstuk I V Voorlichting, informatie en overleg 

Artikel 8 . ť } į ! ^ K 
1; Na de vestiging van het Opvangcentrum in de gemeente draagt het Het jŞi ţA, in overleg met de 

gemeente, zorg voor de informatie aan de inwoners van de gemeentęřŴer' nęţ Opvangcentrum, de 
ontwikkelingen en over de te volgen procedures. Tot de vestiging van het Opvangcentrum ligt de 
primaire verantwoordelijkheid voor de communicatie aan mwpneŗ^. ̂ ah de gemeehţe bij de 
gemeente. Het COA kan de gemeente hierin ondersteunen, d4ar'waafihet zaken opíņbţ 
Opvangcentrum betreft. /''4||ļe., 'ţįį İļfä?' 

2. Het COA vergoedt aan de gemeente een eenmalige uitkering Êşfyųărgģè in de kosten van de door 
de gemeente te verzorgen taken in het kader van vqprlicnting meTOļelŗekking tot de vestiging van 
het Opvangcentrum en op verzoek van de gemeeŗ|e de subşidierinģ'lan^vrijwilligersgroepen die 
werkzaamheden verrichten in of ten behoeve Vå^'fîėţ Opvan

?

ĝc,entmm.'Hí|fc, 

Artikel 9 *ÏĶ U ' 
1. Het COA en de gemeente verstrekkeryäan elkaar onverwi j lde informatie die van belang is voor 

de uitvoering van de taken van een ieder die verband houden'met'de aanwezigheid van een 
Opvangcentrum in de gemeente/ iļfĮį \ ý

l 

2. Op ambtelijk niveau zal er tenminste twiş!ïkeer per jaar, ĉĮf zoveel vaker als nodig c.q. wenselijk 
is, overleg plaatsvinden tussen het''COA én||ągemeenţeî

? 

3. Op bestuurlijk niveau zaĻeŗ ţenminstè''é^n këer'pèjŞjpff,' of zoveel vaker als nodig c.q. wensehjk 
is, overleg pkatsvmdëM^b^^ń^i^^Sû^ên de gemeente. 

Artikel 10 AŴ
TlI

Hö.ĩf,. ' \ 
1. HetCOAsţêlt een overlegcommissie in die tot doel heeft de relatie tussen de omwonenden en het 

Opvangcentrum goed te iäe^verlop'eni' 
2. In deze comŕńissic hebben Ŵifeder geval zitting vertegenwoordigers van de gemeente, van de 

pplitiéf íVan ái^lpor het COA aan te wijzen diensten die in het Opvangcentrum werkzaam zijn en 
ìįan de plaàtseİİjļĮ||bevolldnąy;klsmede het lokale COA-management. 

3. ļļbe overlegconimiŝ^feaļjiņfĥ'ét Opvangcentrum bijeenkomen. De vergaderkosten zijn voor 
'ïèkening van het Opvangcentrum. Het COA is belast met het voorzitterschap van deze commissie, 
ft* '4 
Ŵ . I 

HoofdstuK'/Vj, Duur van de overeenkomst 
Wn ft,,, ,,*jr 

Artikel 11
 İ U ,

'
t 

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 5 jaar met een optie tot verlenging met 3 
jaar, en wel ingaande op (datum eerste instroom bewoners) 

2. De aanspraak op verstrekking van de uitkering als bedoeld in artikel 3, eerste l id en artikel 4, 
eerste l id van het Faciliteitenbesluit vangt aan op de datum dat het Opvangcentrum voor bewoning 
in gebruik wordt genomen. De datum van ingebruikname wordt vastgelegd in een addendum bij 
deze overeenkomst, zoals weergegeven in bijlage A. 
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3. Het COA kan per aangetekende brief besluiten tot tussentijdse opzegging van de overeenkomst. 
Indien het COA overgaat tot tussentijdse opzegging geldt een opzegtermijn van tenminste 6 
maanden. 

Hoofdstuk V I Onderwijs 

Artikel 12 
1. De gemeente neemt maatregelen die bewerkstelligen dat wordt voorzien in onderwijs aan de 

leerplichtige kinderen die in het Opvangcentrum verblijven. ; ļ 

2. De maatregelen zijn in beginsel gebaseerd op de wijzigingen van het Faciļiţęiíěņbesluit 
(Staatsblad nr. 347, d.d. 8 juni 1998); de Regeling Ondemijshuisvestinp|||idgetten Asielzoekers 
(OHBA) als gepubliceerd in de Staatscourant nummer 181 d.d. 23 s ^ ^ m l ^ 1998, alsmede de 
reguliere onderwijswet- en regelgeving. \ ' 

3. Ten behoeve van de i "' " ~ j - . ^ - . ^ , . . . i ^ . . j t ^ L^Ĵ Ì uitvoering van dit artikel verstrekt het COA^įde^gęŕneente söliŕļftelijke 
ĩkking tot de van toepassing zijnde regelgŴEĝŴffo ' t ļ ík informatie met betrekking 

AM*,. 

ťįļíiĮlį TI». ,jf? 
Hoofdstuk VI I Overige bepalingen 

i,m, w* mm 
' te, .0 

lT ' '.'sľJ'i 

r'í' 
Artikel 13 j | í i . v t İ ğ ^ '

ř 

1. De burgemeester en de officier van justitie j ^ k e n M'feMehoélcso^ple^ifepniken over de 
(mogelijke extra) inzet van de politie inì0 gemeente. Z ^ r j k indien|ļįt èen gevolg blijkt van de 
aanwezigheid van het opvangcentrumŞoor asielzoekers i ń | | e gemeente

3

. 
2. Indien de politiecapaciteit in incidenteļļb gevallen tekort scmë||īzal dit eerst op districtsniveau en 

vervolgens op regionaal niveaų^ŵordefl'ĥpgelost. Indien'ihet ņjet lukt om binnen de regionale 
eenheid een oplossing te vindén'fyoor deíbėhoefte aan extra capaciteit, bestaat de mogelijkheid tot 
tijdelijke opschaling van politiecapaciteit oöjïform de P^ļjtftiewet 2012 

3. De doelen die de gemeenteraad vastsïéļţ.op Mê^ğģiĩŚvan de veiligheid door de handhaving van 
de openbare orde e a ^ ^ ^ ^ | t e ^ ļ i Į e ^ e e l specifiek met betrekking tot de aanwezigheid van 
het opvangcentrum voor alîęļzoèKërs|İG^|!ņede aan de basis van de afspraken als bedoeld in het 
eerste l id 5

. ^ « ï f ļĩļ,,,, X 

I « I k \ 
Artikel 14 ^ I|, "Ík J" 

1. I ţet COAbevòr'dert, dat de diëtisten die nodig zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden die 
4nder zijn zorJ'ÿ|lļen, zoveeļ|nogelijk vanuit de gemeente en de regio worden aangetrokken voor 
ţzover de aanbestèaing|sregelŝ'ait toestaan en voor zover niet reeds in dienst van het COA. 
•^erving van personeel zal geschieden na overleg met het UWV Werkbedrijf. 

v . . s 

Artikel 15 '
Í !

'
W

' 
1. In situaties waarin deze overeenkomst niet voorziet, vindt er overleg plaats tussen de gemeente en 

het COA. 

3 Zie artikel 13 Politiewet 2012. 
4 Zie artikel 56 Politiewet 2012. 
4 Zie artikel 56 Politiewet 2012. 
5 Zie artikel 38b, eerste lid, Politiewet 2012. 
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Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en ondertekend. 

Zeewolde, Rijswijk, 

(datum) 
gemeente Zeewolde 

de heer GJ.Gorter. 
(burgemeester) 

(datum) M 
Centraal Orgaan opvang asięļŞzÓéklţs^ 

drs. P.L. Siebers. .»»t»tï, " 

"'ľììh fl' 

•1.11 SI... 
T l.' ri 

(bestuurslid) 
Í ï'i i. 
''•Hi 

'híu 
4 ï í 

ffí'í'į 
' * Ŵ k . 4 " ' 

'ï'i 

ľpl 
i/í 4 ^ 

''•7'\ ^Mťï 

,. '
,

. ļ '•'•'•'Pl/fļ. 

ï. 
ů 

fill, 
U'íi v 

•U-h 

'Wlļi. :| 

'Ŵs 
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Bijlage A: Schrijven COA d.d i.v.m datum ingebruikname opvangcentrum voor bewoning 
(wordt verzonden bij formele start in gebruikname) 

B I J L A G E A. 

A A N T E K E N E N M E T B E R I C H T VAN ONTVANGST 

M 
College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente '

 H

' ^ \ f , 
T.a.v. de Burgemeester, ' \ * ^ ļ k 
Postbus ' " ' Ŵ . 

k pi? 

Bij lage A. : Addendum op de bestuursovereemcòMst«d.d..:
į

Wjï;. », 
<contactpersoon> d 

4 x , m ; 

/.it/, Geacht College, ^ 

Indachtig het gesteld^pŵifêtìikel 1 l^derde hd vaŕi'de bestuursovereenkomst inzake de vestiging 
van het Opvangceŗífrum te.!^|;ļ||f....(a1dres: ) deel ik u mee dat het Opvangcentrum op 
[ 2004] voor b|ļyzoning in gèpŕuik wÒ;rdťgenomen. 

U treft (ŲjffŚcM ĵviîn'l^ļyeevoud aanj I k verzoek u om binnen 2 weken een door u getekend 
exempläar te retourneren ,aan: Centraal Orgaan opvang asielzoekers, afdeling ,t.a.v. 

ļ Į , P o s ŵ u s 3 0 0 2 , ^ Ŵ i * ^ " 
2280 ^ R i j s w i j k . \ 

î & h u . (plaaâ) Rijswi jk, 

(datum) (datum) 

gemeente Centraal Orgaan opvang asielzoekers 

[ ] 
(burgemeester) (bestuur) 
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C O N C E P T 

ADDENDUM BESTUURSOVEREENKOMST VESTIGING AZC BOSRUITERWEG 16 

De ondergetekenden, 

De gemeente Zeewolde, te dezen ingevolge het bepaalde in artikel 171 Gemeentewet 
vertegenwoordigd door haar burgemeester de heer G.J. Gorter, handelen ter uitvoering van het 
besluit van burgemeester en wethouders d.d. 11 november 2014, hierna te noemen de gemeente; 

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, ingesteld bij Wet (Centraal Orgaan opvang asielzoekers, 
laatstelijk gewijzigd bij Wet van 20 mei 2010, Stb. 2010, 203, besluit tot vaststelling van het tijdstip 
van inwerkingtreding, Stb. 2010,886), gevestigd en kantoorhoudende te Rijswijk aan de Sir Winston 
Churchilllaán 366a (Postbus 2280 ME Rijswijk), ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de het 
bestuurslid van het COA, de heer drs. P.L. Siebers, hierna te noemen: het COA; 

In aanmerking nemende dat: 

Op 15 april2015 het verzoek van het COA is ingekomen voor de vestiging van een AZC voor 900 
vluchtelingen op de Bosruiterweg 16. 
Het college van burgemeester van wethouders van de gemeente Zeewolde op 28 april 2015 
het voorgenomen besluit heeft genomen om medewerking te verlenen aan het verzoek van 
het COA. 
Het COA een standaard Bestuursovereenkomst heeft opgesteld. 
Beide partijen de behoefte hebben om in aanvulling op de Bestuursovereenkomst afspraken te 
maken. 
De partijen gezamenlijk tot de volgende aanvullingen en verduidelijkingen op de 
Bestuursovereenkomst zijn gekomen 
Dit onverlet laat de verplichtingen uit de Bestuursovereenkomst 
De Bestuursovereenkomst leidend is ten opzichte het addendum. 

Komen overeen als volgt: 

Artikel 1. Communicatie 
Een zeer goede communicatie tussen het COA, de gemeente en de omgeving is van groot belang. 
Hiertoe zal ... 

Artikel 2. Ontsluiting Bosruiterweg 
a. Om een verkeersveilige ontsluiting aan te bieden zal de Bosruiterweg worden verbreed en zal 

er (waar nodig) verlichting worden aangebracht 
b. De vernieuwde inrichting zal uitgevoerd worden overeenkomstig bijgevoegde tekening (teknr.) 
c. De gemeente is verantwoordelijk voor het opstellen van het ontwerp en het bestek, alsmede 

de aanbesteding en uitvoering 
d. De kosten voor de aanpassing van de Bosruiterweg (inclusief ontwerp, bestek, aanbesteding 

en uitvoering) zijn voor rekening van het COA. 



Artikel 3. Vervoersregeling 
a. Het COA draagt zorg voor en financiert een goede vervoersregeling tussen de Bosruitweg 16 

en het Horsterplein in Zeewolde. 

Artikel 4. Voorzieningen (maatschappelijk, medisch, dagbesteding) 
a. Het COA draagt zorg voor en verzorgt de huisvesting van de maatschappelijke en medische 

voorziening op de Bosruiterweg 16. 
b. Hierbij wordt geen gebruik gemaakt van bestaande ruimte bij zittende medische voorzieningen 

in het dorp (zoals tandarts, huisarts, fysiotherapeut e.d.). 

Artikel 5. Samenstelling asielzoekers 
a. Het COA stemt de samenstelling van de aanwezige asielzoekers af met de gemeente; 
b. De gemeente heeft en houdt het recht om haar voorkeur omtrent samenstelling kenbaar te 

maken; 

c. Het COA zal een afwijking van deze voorkeur met argumenten moeten omkleden. 

Artikel 6. Nachtregister 

Het COA zal een nachtregister bijhouden zodat bekend is wie aanwezig is i.v.m. evacuaties. 
Artikel 7. Calamiteitenplan 
a. Het COA zal een calamiteitenplan opstellen; 
b. Dit plan zal ter goedkeuring de gemeente worden aangeboden. 

Artikel 7. Beheerders (met meertaligheid) 
a. Het COA zal zorg dragen voor voldoende beheerders op het AZC; 
b. De betreffende beheerders zijn meerdere talen machtig, bij voorkeur talen die gesproken 

worden door de vluchtelingen. 

Artikel 8. Toegangscontrole 
Het COA-terrein op de Bosruiterweg 16 is voorzien van een toegangscontrole. 

Artikel 9. Contact met wijkagent 
a. Er zal regelmatig contact plaatsvinden met de wijkagent; 
b. In overleg bepalen de wijkagent en het COA de frequentie van het contact. 

Artikel 10. Aanrijroutes voor hulpdiensten 
Overeenkomstig de aanvragen omgevingsvergunningen zijn er voldoende aanrijroutes voor 
hulpdiensten aanwezig. 

Artikel 11. EHBO-post 
Het COA-terrein is voorzien vaneen EHBO-post, geëquipeerd voor het maximaal aantal toegestane 
vreemdelingen. 



Artikel 12. Vast aanspreekpunt 

Het COA voorziet de hulpdiensten van één vast aanspreekpunt. 

Artikel 13. Welzijn, zorg, scholing 

Het COA is verantwoordelijk voor het welzijn, zorg, scholing op de opvanglocatie over de volle 
breedte. 
Artikel 14. Slotbepalingen 
a. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing en geschillen tussen partijen zullen 

worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen het 
grondgebied van de gemeente is gelegen. 

b. In situaties waarin deze overeenkomst niet voorziet, vindt er overleg plaats tussen de 
gemeente en het COA. 

Aldus opgemaakt en getekend te Zeewolde d.d.... mei 2015 

De gemeente: Het COA: 

Burgemeester 6.J. Gorter Bestuurslid P.L. Siebers 





C O N C E P T 

Planning realisatie AZC 

1. Kennis nemen Memo (kabinet) 21 april 2015 
2. Voorgenomen besluit 28 april 2015 

3. Commissievergadering 11 mei 2015 

4. Definitief besluit college 19 mei 2015 

5. Ondertekenen bestuursovereenkomst + 
addendum 

Eind mei 2015 

6. Informatieavond (samen met COA) voor burgers 
en omwonenden 

Begin juni 2015 

7. Aanvraag omgevingsvergunningen en 
gebruiksvergunningen 

22 juni 2015 

8. Verlening omgevingsvergunning en 
gebruiksvergunningen 

23 juni 2015 

9. Start bouw- en aanlegwerkzaamheden 24 juni 2015 

10. Start bezwaar- en beroepstermijnen 24 juni 2015 

11. Opening AZC Eind 2015 





Besluit B Ä W-vergadering d.d. 21 april 2015 KABINET 

Agendapunt 5 

Onderwerp 
Advies 1510003837 d.d. 16 april van de afdeling Ruimte over vertrouwelijk 
verzoek COA voor vestiging AZC 
Besluit 
Het verzoek, alsmede de concept-bestuursovereenkomst met het concept
addendum, worden besproken. Feitelijk gaat het om medewerking aan een 
tijdelijke afwijking van het bestemmingplan voor 5 jaar (maximaal 10 jaar). 
Anders dan hetgeen tot nog toe heeft voorgelegen is in het nu voorliggende 
verzoek geen sprake van een POL (Proces Opvang Locatie) maar van een AZC 
voor 900-1500 statushouders. 
Het college heeft met name als het gaat om beschikbaarheid van voldoende 
voorzieningen nog de nodige vragen. De portefeuillehouders (de heren 
Gorter en Van der Es) zullen het COA op zo kort mogelijke termijn, zo Z e e W O l u e 
mogelijk nog deze week, uitnodigen voor een gesprek waarin meer 
duidelijkheid hierover moet worden verkregen. 





Vergadering 

Gesprekverslag m.b.t. mogelijkheden Bosruiterweg 

Documentnummer Datum vergadering Contactpersoon 

24 april 2015 Mariëlla Nielen 
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Gerrit Jan Gorter heet iedereen van harte welkom. Het doel van dit gesprek 
is om nader te spreken over de aanvraag die het COA heeft gedaan. Er is al 
bijna een jaar geleden gesproken over een proces opvang locatie op de 
Bosruiterweg, maar inmiddels spreken we over het eventueel inrichten van 
een AZC. De impact van die twee is verschillend op de omgeving. Voor het al 
dan niet verlenen van medewerking zullen wij vandaag spreken over de 
randvoorwaarden en zullen we afspraken maken over het openbaar maken 
van de aanvraag die er nu ligt. Ook zullen we bespreken hoe we dit naar de 
bevolking toe communicatief moeten aanpakken. 

De concept bestuursovereenkomst ligt er. De randvoorwaarden van 
Zeewolde van vorig jaar zijn bekend bij het COA. Dit is een samenvatting 
vanuit eerdere gesprekken over scholing, gezondheidszorg etc. De vraag is of 
dit opgenomen kan worden in een Addendum. Zeewolde wil graag zo veel 
mogelijk de voorzieningen op locatie laten realiseren. Het beeld, deels 
objectief, deels subjectief, dat de druk op de voorzieningen in het dorp 
anders te groot wordt zal meespelen in de overwegingen van de Raad. 

De heer Jeursen legt allereerst uit waarom er bijna een jaar heeft gezeten 
tussen de eerste aanvraag en de aanvraag die er nu ligt. Na de eerste vraag 
heeft het COA geconstateerd dat de eigenaar van het terrein grond heeft 
aangeboden, maar deze prijs was niet op te brengen. Daarna heeft men de 
mogelijkheden van een andere kavel onderzocht, maar dat is op niets 
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uitgelopen. En nu ligt er dus de aanvraag om het migrantenhotel te 
verplaatsen en om de huidige te gebruiken voor een AZC. De druk is nog 
steeds erg hoog. Er zijn specifieke punten op schrift gesteld per opvang 
module. Van COL, POL, gezinslocatie to t AZC. 

De heer van Es merkt op dat er in de overeenkomst wordt gesproken over 
een opvanglocatie over de volle breedte. Wat betekent dit. Dit betekent 
volgens het COA een regulier centrum. Waarbij natuurlijk bij wijzigingen 
overleg met de gemeente plaatsvindt. 

De heer Gorter merkt op dat een zo min mogelijk flexibele inrichting (in 
soorten opvang) voor een groter draagvlak bij de bevolking zal leiden. Veel 
ruimte voor flexibiliteit zal de kans op akkoord kleiner maken. Zeewolde wil 
graag dat het COA de omschrijving van de inrichting zo hard mogelijk maakt, 
ook qua doelgroep. 

Door het COA wordt geantwoord dat het voornamelijk voorkomt dat de 
inrichting wordt bewoont door een mix: 5096 vergunninghouders, 5096 
tijdelijk, waaronder ook weer mensen zitten met een verlengde 
asielprocedure, die dan uiteindelijk ook mogen blijven. Het COA verwacht 
dit jaar nog zo'n 15.000 gezinsherenigers vanuit Syrië. 

De heer Gorter merkt op dat op het moment dat de aanvraag openbaar 
wordt gemaakt, de bevolking wil weten waar het aan toe is. 

Het is voor het COA geen optie om alleen statushouders op te vangen in 
Zeewolde. Dit zou betekenen dat de locatie bij wijze van spreken na een half 
jaar leeg zou kunnen staan. Men heeft tenslotte een aanvraag gedaan voor 5 
jaar met een uitloop naar 8 jaar. 

De heer Gorter merkt op dat de locatie naast het arbeidsmigrantenhotel 
natuurlijk wel anders is dan in andere gemeenten en dus wellicht ook andere 
problemen met zich meebrengt. We moeten daar wat hem betreft wel 
rekening mee houden in de samenstelling van de groep asielzoekers. De 
groep arbeidsmigranten bestaat uit zo'n 700 personen en dat zal zeker 
voorlopig niet minder worden. Hij is verantwoordelijk voor de veiligheid in 
zijn gemeente en wil deze op het huidige goede niveau houden. 

Het COA heeft ook belang bij de beheersbaarheid en veiligheid en zij gaan in 
overleg met de exploitant m.b.t. beheermaatregelen. In Dronten is een 
ongeveer gelijke situatie en zij raden de burgemeester aan om contact op te 
nemen met zijn collega aldaar om informatie uit te wisselen. Het COA wil 
wel als voorwaarde een fysieke scheiding tussen de beide terreinen en een 
aparte in- en uitgang voor de beide locaties. Dit loopt qua voorbereiding. Er 
worden door het COA verbindende activiteiten georganiseerd. Het is ook hun 
doel om leefbaarheid, veiligheid en beheersbaarheid zo goed mogelijk te 
onderhouden. Er wordt verwacht dat er zo'n 40 nationaliteiten op zo'n 
centrum aanwezig zijn. De gemeente heeft geen invloed op de 
nationaliteiten die er komen. De instroom van nu is bekend, maar hoe die 
over een halfjaar is daar is niets over te zeggen. Het COA heeft zelf ook 
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belang bij een goede mix en daar kijken ze ook zo mogelijk naar, maar er is 
geen vaste afspraak (of resultaatgarantie) over te maken. Wel kan er op 
overleg over zijn tussen COA en gemeente en worden er beheers
maatregelen getroffen. 

De heer Gorter merkt op dat dit de haalbaarheid ennhet draagvlak bij de 
gemeenteraad in de weg zou kunnen zitten. Het COA raadt aan om de 
beelden die de bevolking en raad heeft over een AZC weg te nemen door ze 
in zo'n centrum een kijkje te laten nemen. 

Een ander punt is de druk op de voorzieningen, zoals scholing en 
gezondheidzorg e tc , in het dorp. 

De heer Ligthart deelt mee dat sinds 2009 Menzis de zorg organiseert voor 
het COA. De omvang en datum wordt aan Menzis meegedeeld en zij gaan 
daarmee aan de slag om te zorgen dat de eerstelijns gezondheidszorg op 
locatie wordt geregeld. Dit is o.a. een huisarts en verpleegkundigen. Menzis 
legt eerst contacten met de artsen in het dorp of zij medewerking of hulp 
kunnen bieden, zo niet dan zorgt Menzis zelf voor doktoren etc. op locatie. 
Ze zoeken ook contact met fysiotherapeuten en tandartsen. Menzis past zich 

. aan op de hulp van de plaatselijke hulpverlening en hun mogelijkheden. 

De gemeente wil graag dat deze zorg op de locatie wordt verzorgd, ook als 
een plaatselijke arts wil meedraaien wil men graag dat het daar op locatie 
gebeurd. Het wordt in het addendum opgenomen dat het COA melding doet 
aan Menzis voor het regelen van de gezondheidszorgen dat de gemeente dit 
niet hoeft te regelen. En dat de eerstelijns zorg op de locatie zal 
plaatsvinden. 

Het COA verwacht dat zo'n 1596 van de kinderen onder de leerplichtwet 
zullen vallen. (1096 basisonderwijs, 596 voortgezet). Dit komt neer op zo'n 
150 kinderen die recht hebben op onderwijs. Het COA stelt daarvoor de 
lokalen op locatie ter beschikking. Men wil direct 10 lokalen realiseren voor 
15 leerlingen per lolaal. 

De heer van Dijk merkt op dat de omgevingsvergunning gelijk gericht wordt 
op 1500 bewoners. Zodat de ruimtelijke onderbouwing en de tijdelijke 
afwijking, en voorbereidingen voor de bouw gelijk voor 1500 bewoners 
gedaan kan worden. Dat is praktischer dan eerst voor 900 en dan opnieuw 
voor 600 extra. De bestuursovereenkomst hoeft dan later alleen opgeschaald 
te worden. 

De procedure wordt door het COA uitgelegd. Zij nemen eerst contact op met 
de onderwijsambtenaar. Die kent de locale situatie het beste. Zij kijkt naar 
welke scholen er eventueel mogelijkheden hebben om te helpen en 
daarmee worden gesprekken gevoerd. Het COA raadt de ambtenaar aan om 
contact op te nemen met het LOVAM . Zij kunnen scholen en gemeente 
adviseren. Zij hebben onlangs extra middelen ontvangen. In Dronten is een 

Gezondheidszorg 
Z e e w o l d e 

Scholing 
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mooi voorbeeld hoe een school op locatie kan draaien. Het is volgens het 
COA niet aan te raden statushouders-kinderen (uit het dorp) onderwijs te 
geven op deze zelfde locatie. Voor hen is het beter om op een reguliere 
school te zijn. Dit komt de integratie ten goede. 

De heer van Dijk merkt op de vraag m.b.t. scholing bij Jenny Kooij neer te 
leggen. Zij zal namens de gemeente contact opnemen met de scholen en het 
primair bij hen neerleggen. 

Voor het voortgezet onderwijs is een schakelklas in Harderwijk aanwezig. 
Maar hoe zit dat met vervoer. 
Het COA regelt het vervoer. Het zij met de fiets of met de bus. 

Z e e w o l d e 
Veiligheid ta.v. de toegangsweg 
Op dit moment kunnen er geen twee auto's elkaar passeren op bepaalde 
gedeelten van de toegangsweg naar de locatie.. Het COA heeft dit met de 
exploitant besproken. De heer Epe zal de opdrachtgever worden voor de 
verbreding van de weg. Het COA zal een gedeelte van de kosten op zich 
nemen. De heer Epe voert op dit moment zelf een onderzoek uit wat e.e.a. 
zou gaan kosten. De COA is slechts huurder en het zal in de 
omgevingsvergunning naar voren komen dat de heer Epe opdrachtgever is. 
De gemeente zal hierover in contact treden met de heer Epe. Aangegeven 
wordt dat dit van gemeentelijke zijde een randvoorwaarde voor realisering 
is. 
Het COA wil ook graag dat er een slagboom komt en dat er een hekwerk 
komt om de watergangen heen. 
Het centrum is een open centrum. Iedere bewoner is vrij om te gaan en 
staan waar hij of zij wil. 

De heer van Es wil graag weten of de bewoners fietsen krijgen. Het dorp is 
tenslotte zo'n 8 kilometer verder. Het antwoord van het COA is ja. Er worden 
vaak inzamelingsacties voor fietsen gehouden. Ook worden er verkeerslessen 
door de politie gegeven. Een deel van de bewoners is gewend aan het te 
voet afleggen van grote afstanden, dus ook dat kunnen ze ook gaan doen. 

De heer van Dijk wil graag weten of het COA ook openbaar vervoer regelt. 
Dit doen zij liever niet, maar indien het noodzakelijk is dan kan het wel. 
Wellicht is een gesprek tussen COA, gemeente en Connexxion mogelijk. De 
gemeente zal dit i.s.m. het COA zo nodig initiëren. 

De heer van Dijk wil ook graag weten of er winkels komen op locatie. Het 
COA heeft nergens een winkel op locatie. Vaak ontstaan er vanzelf 
initiatieven onder bewoners om dit op te lossen. Een locatiemanager is 
verantwoordelijk voor het aanbod van voorzieningen. Er is dagbesteding en 
er zijn maatschappelijke voorzieningen. De locatiemanager kijkt samen met 
de gemeente waar er behoefte aan is. 

De receptie van de locatie is 24 uur per dag bemand. Er komt een slagboom. 
Er is een calamiteitenplan op orde. De EHBO is geregeld. Bijna ieder 
personeelslid is BHV'er. Er worden contacten gelegd met de wijkagent. Er is 
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vanuit het COA een lijst met veel gestelde vragen opgesteld. Die is te 
gebruiken door de gemeente voor de burgers. 

Het laatste punt waar over gesproken moet worden is hoe gaan we de 
aanvraag openbaar maken. Het COA heeft aangegeven dat de aanvraag nu 
nog vertrouwelijk is. Een komende week wordt wellicht het principebesluit 
genomen en dan moet het openbaar worden. De gemeente wil de week 
daarop dan een informatieavond voor de burgers houden. 

Het COA meldt dat het communicatieplan klaar ligt bij Wilma de Groot. 
Wilma wordt gevraagd haar reactie te bespreken met Gerrie v.d. Berg van 
het COA. De vragen die gesteld zijn door de Raad kunnen toegevoegd 
worden aan de lijst met vraag en antwoorden van het COA. Z e e w o l d e 

Wilma en Gerrie kunnen samen het persbericht voorbereiden. Dit is in eerste 
instantie de verantwoordelijkheid van de gemeente, het COA kan m.b.t. de 
inhoud een rol spelen. 

De heer van der Es zegt dat het een gevoelig dossier is en dat we het proces 
dus zeer zorgvuldig moeten volgen. Onze raad wil eerst een mening van de 
bevolking voordat ze een besluit neemt. De raad is al in een eerder stadium 
meegenomen in het proces. Als het college volgende week een besluit zou 
nemen dan wordt het gelijk openbaar. Dan wordt het erg kort dag om een 
informatieavond te organiseren en is het ook nog meivakantie. Dat is geen 
gelukkig moment. Er wordt afgesproken dat het COA aanstaande dinsdag 
een lijstje opgeeft met data waarop men beschikbaar is voor een 
informatieavond. Daarop kan de gemeente kijken wanneer het beste tijdstip 
is om een raadscommissie in te plannen en collegebesluit en de informatie
avond. We willen graag de ti jd tussen het besluit en het openbaar maken zo 
kort mogelijk houden om zo min mogelijk roering te veroorzaken. 

Dit lijstje met data kan gestuurd worden naar Wilma de Groot en Karei 
Hamstra. 

Aanstaande dinsdag wordt dit gesprek teruggekoppeld in het college van 
B&W. 

De heer van Dijk vraagt nog of het in orde is dat de brief die het COA 
vertrouwelijk heeft gestuurd nadat het besluit is genomen uit de 
vertrouwelijkheid gaat. Hierop wordt door het COA geantwoord dat dit in 
orde is. 

Er wordt nog geopperd dat het een goed idee kan zijn om de burgemeester 
van Dronten bij een informatiesessie op locatie in Dronten u i t te nodigen. 

Het gesprek wordt om 15.15 uur afgesloten. 
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Beste Karei en Gilbert, 
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Groet, 
Ton Jeursen 
Vastgoedregisseur 
Telefoon 06-22605201 
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C O A Sįįf Centraal Orgaan opvang asielzoekers 

O V E R Z I C H T OP T E V A N G E N G R O E P E N A S I E L Z O E K E R S en 
V R E E M D E L I N G E N 
Oktober 2012  bijgewerkt april 2015 

Nieuwe aanmeldingen  col 
Vreemdelingen die zich aanmelden voor de asielprocedure worden bi j het COA 
opgevangen in de centrale ontvangstlocatie, de col. Deze bevindt zich in de nabijheid 
van het aanmeldcentrum van de ľJMD in Ter A p e į waar de registratie en identificatie 
door de Vreemdelingenpolitie plaatsvindt en een medische controle (tbc-check) door de 
GGD. 
De verblijfsduur in de col bedraagt ongeveer drie dagen. 
Effect col op omgeving en gevolgen voor gemeente: 

« bewoners col krijgen verstrekkingen in natura, en hebben derhalve geen eet-

en/of zakgeld te besteden. Dit betekent geen of weinig extra inkomsten voor de 
middenstand 

» bewoners col zijn over het algemeen nog maar net in Nederland en niet bekend 
met gewoonten en gebruiken. Dit levert in de praktijk een heel enkele keer 
problemen op, maar het meeste is met voorlichting te voorkomen 

» bewoners maken (indien nodig) gebruik van de reguliere medische 
voorzieningen 

« in de col is een beperkte mogelijkheid voor externen om vrijwilligerswerk te 
doen 

* gemeente ontvangt de normale vergoeding per opvangplaats 
« bewoners col staan niet ingeschreven in BRP 
« de personeelsformatie is in verhouding groter dan bij reguliere opvang, dat 

betekent (in verhouding) meer werkgelegenheid 

Voor en tijdens algemene asielprocedure  pol 
Vanuit de col stromen vreemdelingen door naar de procesopvanglocatie (pol). Daar 
verbli jven zij in de rust- en voorbereidingstermijn voorafgaande aan en tijdens de 
algemene asielprocedure door de ENT). De p o ľ s zi jn dan ook gelegen in de directe 
nabijheid van aanmeldcentrum en behandeľkantoren van de ESTD die zich bevinden in 
Ter Apel , Zevenaar en 's-Hertogenbosch. De verblijfsduur in de pol bedraagt enkele 
weken. 
Effect pol op omgeving en gevolgen voor gemeente: 

» bewoners pol krijgen verstrekkingen in natura, en hebben derhalve geen eet-

en/of zakgeld te besteden. In de praktijk levert dit geen problemen op, maar het 
betekent ook geen of weinig extra inkomsten voor de middenstand 

» bewoners pol zijn over het algemeen nog maar net in Nederland en niet bekend 
met gewoonten en gebruiken. Ook dit levert in de praktijk nauwelijks problemen 
op 

» bewoners maken (indien nodig) gebruik van de reguliere medische 
voorzieningen 

« gemeente ontvangt de normale vergoeding per opvangplaats 

1 van 4 



1 C O A y } Centraal Orgaan opvang asielzoekers 

» bewoners pol staan niet ingeschreven in BRP 
» de personeelsformatie is in verhouding iets groter dan bij reguliere opvang, dat 

betekent (in verhouding) meer werkgelegenheid 

Regulier  azc 
Na de algemene asielprocedure te hebben doorlopen worden asielzoekers opgevangen in 
een regulier azc. Dat geldt zowel voor de asielzoekers die een positieve beschikking 
hebben gekregen, als voor de personen die te horen hebben gekregen dat er geen zicht is 
op een asielstatus, en voor degenen bij wie nader onderzoek door de IND moet worden 
gedaan in de verlengde asielprocedure. Afhankeli jk van de stand van zaken van de 
asielprocedure krijgen de bewoners van een azc begeleiding richting zelfstandige 
huisvesting in Nederland, algemene oriëntatie op de toekomst o f begeleiding richting 
terugkeer naar land van herkomst. 
Als vreemdelingen als uitkomst van de algemene asielprocedure te horen krijgen dat de 
I N D meteen al geen reden ziet hen een verblijfsvergunning te verlenen, en zij Nederland 
weer dienen te verlaten, krijgen zij 28 dagen de t i jd hun vertrek voor te bereiden. 
Deze 28 dagen hebben ze recht op opvang door het COA. Vreemdelingen worden voor 
deze termijn gehuisvest i n een regulier azc. 
De verblijfsduur in een regulier azc is zeer wisselend, want afhankelijk van het verdere 
verloop van de procedure, maar bedraagt gemiddeld ongeveer negen tot twaalf maanden. 
Effect azc op omgeving en gevolgen voor gemeente: 

» bewoners azc krijgen eet- en zakgeld verstrekt, wat extra inkomsten voor de 
middenstand kan betekenen 

« er is gelegenheid voor externen om vrijwilligerswerk in het azc te verrichten 
» bewoners kunnen deelnemen aan sociaal-culturele en maatschappelijke 

activiteiten buiten het azc 
« bewoners maken (indien nodig) gebruik van de reguliere medische 

voorzieningen 
» gemeente ontvangt de normale vergoeding per opvangplaats 
» bewoners staan ingeschreven in BRP vanaf dat zij een halfjaar in Nederland 

verblijven 
« als het recht op opvang van bewoners komt te vervallen en doorplaatsing naar 

een vbl niet aan de orde is, zal het COA de opvangvoorzieningen beëindigen 

Begeleiding bij terugkeer uitgeprocedeerden  vbl 
Uitgeprocedeerde asielzoekers krijgen in een vrijheidsbeperkende locatie (vbl) 
ondersteuning en begeleiding bij het daadwerkelijke vertrek uit Nederland. De D T & V , 
Dienst Terugkeer ŵ Vertrek, speelt hierbij een belangrijke ro l . De D T & V legt ook de 
vrijheidsbeperkende maatregel op aan de vreemdeling. Deze maatregel houdt in , dat men 
zich dagelijks moet melden en dat men de grenzen van de gemeente waarin de locatie 
zich bevindt niet mag overschrijden. 
In principe is de verblijfsduur in de vbl 12 weken. 
Effect vbl op omgeving en gevolgen voor gemeente: 
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» bewoners vbl krijgen eetgeld verstrekt, wat extra inkomsten voor de 
middenstand kan betekenen 

» bewoners kunnen deelnemen aan sociaal-culturele en maatschappelijke 
activiteiten buiten het azc 

» bewoners maken (indien nodig) gebruik van de reguliere medische 
voorzieningen 

« gemeente ontvangt de normale vergoeding per opvangplaats 
» bewoners staan ingeschreven in BRP vanaf dat zij een halfjaar in Nederland 

verblijven 
» de opvang van mensen van wie duidelijk is dat zij niet meewerken aan terugkeer 

kan worden beëindigd 
» terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers heeft een politieke en sociaal

maatschappelijke beladenheid, waardoor deze groep meer media-aandacht en 
aandacht van politiek en sociaal-maatschappelijke organisaties genereert dan 
gemiddeld 

Onderdak uitgeprocedeerde gezinnen met minderjarige kinderen - gezinslocatie 
Een gezinslocatie is een vrijheidsbeperkende locatie voor de huisvesting van gezinnen 
met minderjarige kinderen die geen recht hebben op opvang. De gezinslocatie is op 
vertrek ingericht en kent een sober voorzieningenniveau. 
De doelgroep van de gezinslocatie bestaat uit vreemdelingen met minderjarige kinderen 
voor wie de asielprocedure is afgerond en die verwijderbaar zi jn, en gezinnen met 
minderjarige kinderen die nog wel een procedure hebben lopen (reguliere aanvraag of 
herhaalde aanvraag), maar waaraan geen recht op opvang is verbonden en waarvan door 
D T & V is beoordeeld dat het vertrek niet binnen 12 weken gerealiseerd kan worden. De 
gezinnen die verwijderbaar z i jn hebben een vertrekplicht. 
De mensen die in een gezinslocatie verbli jven hebben een vrijheidsbeperkende 
maatregel opgelegd gekregen, deze is hetzelfde als in een vbl . 
Effect gezinslocatie op omgeving en gevolgen voor gemeente: 

» bewoners azc krijgen zak- en eetgeld2 verstrekt, wat extra inkomsten voor de 
middenstand kan betekenen 

« bewoners kunnen deelnemen aan sociaal-culturele en maatschappelijke 
activiteiten buiten het azc 

» bewoners maken (indien nodig) gebruik van de reguliere medische 
voorzieningen 

» gemeente ontvangt de normale vergoeding per opvangplaats 
« in een gezinslocatie verblijven gemiddeld meer kinderen dan in een regulier azc, 

er wordt derhalve meer beroep op de onderwijsvoorzieningen gedaan 
« bewoners staan ingeschreven in BRP vanaf dat zij een halfjaar in Nederland 

verblijven 

1 Voor minderjarige kinderen (die er nauwelijks tot niet zijn in de vbl) ontvangen ouders/verzorgers ook zakgeld 
2 Volwassenen in de gezinslocatie ontvangen geen zakgeld 
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» het onderdak voor gezinnen met kinderen kan worden beëindigd als het jongste 
kind in het gezin de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt 

» terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers heeft een politieke en sociaal
maatschappelijke beladenheid, waardoor deze groep meer media-aandacht en 
aandacht van politiek en sociaal-maatschappelijke organisaties genereert dan 
gemiddeld 

Coulanceregelingen - alle opvanglocaties 
Voor specifieke omstandigheden is het mogeli jk dat er coulanceregelingen worden 
ingesteld. 
Een voorbeeld hiervan is de regeling bij vorst. Deze houdt in, dat tijdens een 
vorstperiode geen opvangvoorzieningen beëindigd worden, dus dat mensen voor de duur 
van deze regeling met alle bijbehorende voorzieningen in de opvang kunnen bli jven. 
Effect regeling op omgeving en gevolgen voor gemeente: 

* bewoners azc krijgen zak- en eetgeld* verstrekt, wat extra inkomsten voor de 
middenstand kan betekenen 

» bewoners kunnen deelnemen aan sociaal-culturele en maatschappelijke 
activiteiten buiten het azc 

« bewoners maken (indien nodig) gebruik van de reguliere medische 
voorzieningen 

» gemeente ontvangt de normale vergoeding per opvangplaats 
» bewoners staan ingeschreven in BRP vanaf dat zij een halfjaar in Nederland 

verblijven 
» terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers heeft een politieke en sociaal

maatschappelijke beladenheid, waardoor deze groep meer media-aandacht en 
aandacht van politek en sociaal-maatschappelijke organisaties genereert dan 
gemiddeld 

3 Volwassenen die aangezegd is dat voor hen de verstrekkingen stopgezet gaan worden, in verband met het einde van het 
recht op opvang, ontvangen geen zakgeld. 
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Inleiding 

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft uw college gevraagd 
om mee te werken aan de vestiging van een (tijdelijke) opvanglocatie voor 
vluchtelingen. Het gaat om een asielzoekerscentrum (AZC) die plaats biedt 
aan in eerste instantie 900 vluchtelingen, met uitbreidingsmogelijkheden 
naar 1.500 vluchtelingen, voor een periode van 5 jaar. In een AZC wonen 
vluchtelingen van wie de procedure nog niet (definitief) is afgerond na de 
algemene voorbereidingstijd en asielprocedure die maximaal 2 weken duurt. 
Ook mensen die al een vluchtelingenstatus hebben, maar voor wie geen 
huisvesting gevonden kan worden verblijven in een AZC. 

Het verzoek van het COA betreft een locatie aan de Bosruiterweg 16. Op 
deze locatie zijn de logiesgebouwen voor arbeidsmigranten gevestigd. Het 
idee is om nieuwbouw te realiseren voor de arbeidsmigranten op het terrein, 
waarna de bestaande logiesgebouwen geschikt worden gemaakt voor de 
huisvesting van vluchtelingen. Daarbij zullen op dat deel van het terrein 
nieuwe gebouwen worden geplaatst voor de benodigde scholing, medische 
en maatschappelijke voorzieningen en dagbesteding. 

Argumenten 

1.1 Er is een tekort aan opvanglocaties. 
Er is in Nederland een tekort aan opvanglocaties voor vluchtelingen. Dit komt 
onder andere omdat ongeveer 13.000 statushouders worden opgevangen in 
de centra, omdat de gemeenten niet (snel genoeg) kunnen voldoen aan de 
huisvestigingstaakstelling. Het COA voorziet dat er in 2015 nog zo'n 20.000 
extra opvangplaatsen nodig zijn. Voorzien in de opvang van vluchtelingen is 
een verantwoordelijkheid van de hele overheid en dus ook van Zeewolde. In 
het collegeprogramma staat dan ook: "Er is opnieuw een grote vraag naar 
tijdelijke opvanglocaties voor asielzoekers. Wij zullen indien daarom wordt 
gevraagd, binnen te stellen kaders, onze verantwoordelijkheid daarvoor 
nemen." 

1.2 + 2.1 Om een AZC goed te laten functioneren moet aan een aantal 
voorwaarden worden voldaan. 
Het college stelt randvoorwaarden op het gebied veiligheid, 
verkeersveiligheid, de openbare orde, zorg, welzijn en onderwijs. Deze 
worden uitgewerkt in de bijlage. 

3.1. Voldoende draagvlak voor een AZC is een randvoorwaarde en 
professionals en inwoners kunnen goed aangeven waar rekening mee 
gehouden moet worden. 
in een open gesprek kunnen de opvattingen besproken worden. Door de 

K. Hamstra 

30 april 2015 

Advies college: Vestiging opvanglocatie voor 
vluchtelingen aan de bosruiterweg 
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Steller Documentnummer Doorkiesnummer 

K. Hamstra 1510004106 036 5229491 

zorgen te benoemen, is het mogelijk te kijken naar oplossingen. De 
aandachtspunten vanuit deze overleggen worden meegenomen in de 
besprekingen met het COA over de randvoorwaarden. Op 21 mei is er een 
informatieavond voor bewoners, organisaties en bedrijven, waarbij iedereen 
wordt uitgenodigd zijn of haar mening te geven. 

4.1. Bestuurlijk draagvlak over de voorwaarden zijn essentieel 
Het verlenen van de benodigde vrijstelling op het bestemmingsplan is een 
bevoegdheid van het college, gezien de maatschappelijke gevolgen van deze 
aanvraag is bestuurlijk draagvlak van doorslaggevend belang. 

5.1. Duidelijkheid op korte termijn is wenselijk 
Opvanglocaties voor vluchtelingen zijn dringend noodzakelijk. 

Financiële toelichting 

Op dit moment nog niet van toepassing. Vanzelfsprekend worden de 
financiële consequenties meegenomen in het overleg met het COA. 

Aanpak/uitvoering 

Formeel verzoek om (planologische) medewerking bij de vestiging van een 
ACZ op locatie Bosruiterweg 16 15N0009489 
Randvoorwaarden vestiging AZC 151000443 

Bijlagen 

30 april 2015 

K. Hamstra Advies college: Vestiging opvanglocatie voor 
vluchtelingen aan de bosruiterweg 
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5 APR 2015 

Ccntľnnl Oľgnau opvang nsiclzockeis 

r Winston Churchilllnan 366a 

ìį.85 SJ RIJSWIJK 

lclbon 088-7157495 

IX 088-7)57695 
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2280 ME RIJSWIJK 

inlichtingen bij 
Telefoon 
e-mail 
bijlage(n) 

Ton Jeursen 
06 22 605201 
tonjeursen@coa.nl 

Geacht college, 

Reeds geruime tíjd wordt tussen de medewerkers van de gemeente en het COA 
ambtelijk overleg gevoerd over de mogelijke realisatie van een asielzoekerscentrum 
binnen de gemeentegrenzen van Zeewolde. Dit overleg heeft geresulteerd in een ļçc/ď&hŕM

ŭ 

onderzoek naar de mogelijke haalbaarheid van een azc op de locatie Bosruiterweg/Ŝóp n ^ 
waar op dit moment een migrantenhotel is gevestigd. ; 

Aangezien de uitkomst van dit onderzoek positiefis, doe ik middels dit schrijven 
namens liet bestuur van het COA een beroep op het gemeentebestuur van Zeewolde om 
haar verantwoordelijkheid in het landelijke opvangvraagstuk te nemen, en toestemming 
te verlenen voor cle vestiging van een azc op cle onderhavige locatie. 

Immers, de druk op het COA blijft onverminderd hoog. Dit komt o.a. doordat er op dit 
moment circa 13.000 statushouders worden opgevangen op de centra, aangezien 
gemeenten niet (snel genoeg) kunnen voldoen aan de opgelegde taakstelling. Daarnaast 
bestaat de verwachting, dat veel statushouders over gaan tot gezinshereniging, waardoor 
de druk nog verder toeneemt. De 2-jaarsprognose van het COA geeft aan dat er in 2015 
nog circa 20.000 capaciteitsplaatsen moeten worden verworven om aan de landeli jke 
vraag te kunnen voldoen. 

Met de eigenaar/exploitant is mondeling overeenstemming bereikt over de inhoud van 
een huurovereenkomst voor de periode van 5 jaar over de huisvesting van maximaal 900 
vluchtelingen in de bestaande gebouwen, met een optie voor aanvullende grond waarop 
dit aantal capaciteitsplaatsen niet 600 capaciteitsplaatsen kan worden uitgebreid door het 
bijplaatsen van extra gebouwen. 

Conespomleiilie m'lsluilcnd 
aan hel postadres mei 
vermelding van de datum en 
hel kenmerk van deze brief 
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De eigenaar/exploitant is daarnaast in gesprek met de gemeente over de herhuisvesting 
van de arbeidsmigranten op een naastgelegen kavel. 

Ik verzoek uw college een principebesluit te nemen voor de vestiging van een azc op de 
ťjĻr^ locatie Bosru i te rweg^) en hiervoor de nodige planologische besluiten te nemen zodat 

de realisatie op korte termijn kan aanvangen. 

Uiteraard ben ik bereid om - indien gewenst - aanvullende informatie te verstrekken. 

In afwachting van uw bericht. 

Hoogaehtend. 
sOrgaan opvang asielzoekers 

^ 

( Un 
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Randvoorwaarden vestiging AZC 

Algemeen 

1. Zeer goede communicatie tussen COA, gemeente en omgeving 

2. (Openbaar) vervoer van en naar het dorp voor rekening van het COA 
of de provincie 

3. Evenwichtige samenstelling asielzoekers 

4. Tijdige concrete aanvraag zodat uitvoering conform bestaande wet- en 
regelgeving mogelijk is 

5. Tijdelijke afwijking bestemmingsplan en vergunningen voor 5 jaar 

6. Het COA is verantwoordelijk, ook financieel, voor het welzijn, zorg, 
scholing op het AZC over de volle breedte 

7. Daar waar mogelijk inkopen doen I opdrachten verstrekken in 
Zeewolde 

Veiligheid 

8. Financiële bijdrage bij toename werkdruk voor handhaving (te denken 
valt aan milieuzaken, apv , GGD-ambulancepost, openbare orde). 

9. Rijbaan 5 meter (2x2,5) + vrijliggend fietspad met verlichting 

10. Nachtregister zodat bekend is wie aanwezig is (i.v.m. evacuaties e.d.) 

11. Toegangscontrole (met slagboom 24/7) 

12. Calamiteitenplan 

13. 24/7 Voldoende beheerders en beveiligers (met meertaligheid) 

14. Regelmatig contact met wijkagent 

15. EHBO-post 

16. Voldoende aanrijroutes voor hulpdienst (i.c.m. logiesgebouw 
arbeidsmigranten) zie opmerking bij punt 9. 

17. Vast aanspreekpunt voor veiligheidsdiensten 

18. Fysieke afscheiding tussen AZC en terrein arbeidsmigranten 

Medische en Maatschappelijke voorzieningen 

19. Alle medische voorzieningen en personeel op het centrum, verzorgd 
door het COA, ook financieel. Geen gebruik van bestaande personele 



ruimte bij zittende medische voorzieningen in het dorp (zoals tandarts, 
huisarts, fysiotherapeut e.d.) 

20. Voorzieningen i.v.m. opleiding, dagbesteding e.d. voor rekening van 
het COA 

21 . Intensiever openbaar vervoer bij schoolgaande kinderen (voortgezet 
onderwijs) in het dorp 

22. Budget en toeleiding naar Flevomeer bibliotheek (waar het Huis voor 
Taal in oprichting is) 

23. (jongeren) Onderwijs op het AZC, waarbij tevens wanneer de gelden 
via de Ohba-regeling onvoldoende blijken extra financiering wordt 
verstrekt door het COA 



Besluit B Ä W-vergadering d.d. 12 mei KABINET 2015 

Agendapunt 4 

Onderwerp 

Advies 1510004106 d.d. 30 april 2015 van de afdeling Ruimte over vestiging 
opvanglocatie voor vluchtelingen aan de Bosruiterweg 
Beslispunten 
Gelet op het collegeprogramma en bij wijze van voorgenomen besluit: 
1. Onder de voorwaarden zoals genoemd in de bijlagen medewerking te 

verlenen aan het verzoek van het COA; 
2. Het COA vragen schriftelijk te bevestigen dat aan de voorwaarden zal 

worden voldaan; 
3. Inwoners en belanghebbende organisaties op 21 mei 2015 de 

gelegenheid geven hun zienswijze op dit voornemen kenbaar te maken; 
4. De gemeenteraad te informeren en, gelet op het belang van bestuurlijk 

draagvlak, hem op 26 mei 2015 gelegenheid geven zijn zienswijze op dit 
voornemen kenbaar te maken; 

5. In juni 2015 een definitief standpunt in te nemen. 
Besluit 
Conform 
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Aanwezig 

Voorzitter: 
Namens het COA: 
Namens de gemeente: 

de heer G.J. Gorter, burgemeester 
de heer R. Ligthart 
de heer K. Hamstra 

1. Opening 

De voorzitter opent om 20.00 uur de drukbezochte informatiebijeenkomst 
voor inwoners en ondernemers in Zeewolde over de mogelijke komst van 
een AZC in Zeewolde en hij heet de aanwezigen welkom. Het doel van deze 
informatieavond is de zorg en aandachtspunten in beeld te brengen. Deze 
worden meegenomen in het overleg met het COA. Er zijn voor- en 
tegenstanders van een AZC en hij spreekt de hoop uit dat er respect is en dat 
naar elkaar wordt geluisterd. 

2. Toelichting standpunt college van B&W 

De voorzitter geeft een toelichting. Medio april j l . ontving het college van 
Burgemeester en Wethouders een concrete aanvraag voor een AZC aan de 
Bosruiterweg 16. Het college heeft daarop op 12 mei j l . het besluit genomen 
in principe medewerking te verlenen mits er aan een aantal 
randvoorwaarden is voldaan. In 2014 is het collegeprogramma vastgesteld 
waarin staat dat de gemeente binnen bepaalde kaders haar 
verantwoordelijkheid neemt indien daarom wordt gevraagd. Dit is aan de 
orde geweest in de gemeenteraad van Zeewolde en het besluit is unaniem 
overgenomen. Het college stelt wel een aantal randvoorwaarden op het 
gebied van veiligheid, verkeersveiligheid, openbare orde, zorg, welzijn, 
onderwijs en draagvlak. Draagvlak betekent dat overleg wordt gevoerd met 
scholen, zorg en welzijn en dat er een informatieavond voor bewoners en 
ondernemers wordt gehouden. Op 26 mei a.s. behandelt de raad dit 
onderwerp in een openbaar beraad. De burgers en ondernemers uit 
Zeewolde kunnen ook daar input geven. Het college streeft ernaar in juni a.s. 
een definitief standpunt in te nemen. 

3. Presentatie COA 

De heer Ligthart geeft een presentatie over wonen en werken in een AZC. Hij 
gaat daarbij in op wat het COA is, de asielprocedure, opvanglocaties, 
medewerkers, samenwerkingspartners, de bewoners en de dagstructuur. 

PAUZE 

4. Vragen 

De aanwezigen hebben in de pauze vragen kunnen opschrijven. De voorzitter 
leest deze voor. 

Als het besluit wordt genomen, wanneer kunnen dan de eerste vluchtelingen 
worden verwacht? 
De heer Ligthart antwoordt dat de organisatie nog moet worden opgezet. 
Afhankelijk van de procedure is voor de komst van de eerste vluchtelingen 
drie tot zes maanden nodig. 
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Op welke manier wordt vormgegeven aan de dagstructuur van de 
vluchtelingen in Zeewolde? 
De heer Ligthart geeft aan dat wordt uitgegaan van zelfredzaamheid van de 
bewoners. Die mogen maximaal 24 weken per jaar werken, afhankelijk van 
de stand van de procedure. Er is een programma dat bestaat uit een 
oriëntatietraining, een inburgeringscursus en een terugkeertraining. Verder 
zijn er o.a. weerbaarheidstrainingen, een open leercentrum en een speelzaal. 
Leerplichtige kinderen gaan overdag naar school. Er is ook een recreatiezaal 
en een fitnessruimte en er zijn door vrijwilligers verzorgde activiteiten. 

Welke bijdrage wordt verwacht van de bewoners van Zeewolde, 
bijvoorbeeld op het gebied van werk? 
De heer Ligthart geeft aan dat afspraken met de gemeente worden gemaakt 
over het aantal werkplekken en de organisatie daarvan. Er zijn betaalde 
krachten en vrijwilligers nodig. Er wordt gestart met een combinatie van 
ervaren en nieuwe medewerkers. Wat betreft vrijwilligers wordt 
samengewerkt met de gemeente en de vrijwilligersvacaturebank. 

Kunnen mensen kiezen waar ze gaan wonen of worden ze over heel Europa 
verdeeld? 
De heer Ligthart geeft aan dat zich momenteel de grootste 
vluchtelingencrisis sinds de Tweede Wereldoorlog voordoet. Binnen Europa 
wordt geprobeerd de Europese ministers op één lijn te krijgen wat betreft de 
quotering van asielzoekers, maar hij heeft geen idee of dat lukt. 

Wat betekent de komst van een AZC voor het voortgezet onderwijs en het 
basisonderwijs in Zeewolde? 
De heer Ligthart zegt dat samen met de gemeente wordt gekeken welke 
onderwijsaanbieders het onderwijs voor leerplichtigen op locatie kunnen 
verzorgen. Het voortgezet onderwijs kan in Harderwijk komen en het 
basisonderwijs kan op het centrum worden gehuisvest. 

Waarom is Zeewolde als locatie gekozen? 
De heer Ligthart geeft aan dat alle gemeenten een brief van het COA en de 
staatssecretaris hebben ontvangen met de vraag mee te werken aan de 
huisvesting van asielzoekers. In Zeewolde bestaat de mogelijkheid een azc op 
de plek van de migrantenhuisvesting te vestigen. COA heeft elders ook met 
dezelfde exploitant ervaring opgedaan. 

Waarom komt het AZC niet op de plek waar het AZC de vorige keer stond? 
De heer Ligthart denkt dat die plek niet meer beschikbaar is. 

Waar komt het geld om het AZC te realiseren vandaan en om hoeveel geld 
gaat het? 

De heer Ligthart antwoordt dat dit wordt betaald uit de rijksbegroting. 

Komen er alleen mannen of ook hele gezinnen? 

De heer Ligthart geeft aan dat er alleenstaanden, maar ook gezinnen komen. 
Met name Syriërs en Eritreërs hebben het recht om gezinshereniging te 
vragen. De IND toetst dat en geeft de vergunning af. Een groot deel van de 
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instroom bestaat uit nareizigers, waaronder veel gezinnen. 

Wordt samengewerkt met ondernemers in het dorp? 
De heer Ligthart antwoordt bevestigend. In de bestuursovereenkomst met 
de gemeente staat dat er een overlegcommissie wordt ingesteld, waarin ook 
winkeliers zitting hebben. In die commissie wordt besproken wat de trends 
zijn en wat er moet gebeuren. 

Om hoeveel mensen gaat het? 
De heer Ligthart geeft aan dat het mogelijk is op deze locatie 900 tot 1500 
asielzoekers te huisvesten. 

Gaan de kinderen naar een school in dorp? 
De heer Ligthart antwoordt dat de basisschool op het AZC komt en dat 
kinderen naar het voortgezet onderwijs in Harderwijk gaan. 

Krijgen de asielzoekers die mogen blijven voorrang op woonruimte? 
De voorzitter geeft aan dat alle Nederlandse gemeenten een taakstelling 
hebben. De taakstelling voor de gemeente Zeewolde voor 2015 is 
37 personen. Er is geen sprake van voorrang op woonruimte in Zeewolde. 

Waarom nu pas informatie? 
De voorzitter spreekt van "nu al informatie". Er moet nog veel gebeuren, er 
is nog geen formeel collegebesluit genomen en er is dus ook nog geen 
bouwvergunning. Doordat er nog geen besluit is genomen, is er ook nog 
geen bezwaarprocedure gestart. Hij geeft aan dat bij andere vestigingen 
informatie naar buiten gaat bij de bouwaanvraag en nu vanwege het 
precaire onderwerp eerder. 

Wat doen de asielzoekers 's nachts? 
De heer Ligthart geeft aan dat ze dan slapen. Er zijn ook 's avonds activiteiten 
en er is een televisie op de kamers. Tussen 22.00 en 8.00 uur is er rust op het 
centrum. 

Wie neemt maatregelen qua infrastructuur en wie betaalt dit? 
De heer Ligthart zegt dat het COA daarvoor verantwoordelijk is. Het COA is 
verantwoordelijk voor de leefbaarheid, de veiligheid en de beheersbaarheid 
op het centrum. De Nederlandse normen en waarden gelden ook voor de 
bewoners van het centrum. 

Gaan er ook asielzoekers in het dorp wonen? 
De heer Ligthart antwoordt ontkennend. 

Hoe is de financiering van de scholen geregeld? 
De heer Ligthart geeft aan dat de financiering via de 
onderwijshuisvestingsbudgetten van het primaire onderwijs gaat. 
Leerlingenaantallen en teldata bepalen welke kosten een school heeft en dat 
wordt betaald uit begroting van het ministerie van OCW. Het reguliere werk 
van het AZC wordt betaald uit de begroting van het ministerie van Veiligheid 
en Justitie. 
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Kunnen deze mensen ziekten met zich meebrengen, hoe werkt de 
gezondheidzorg op het centrum en kunnen de hulpdiensten het aan? 
De heer Ligthart zegt dat het COA is gespitst op eventuele geïmporteerde 
ziektes. Er vinden screenings op tbc plaats. Dat komt voor, maar het is 
redelijk eenvoudig op te lossen. In Eritrea heerst polio en ook wat betreft 
ebola is er nauw contact met de GGD. Adviesorganen van de overheid geven 
advies over preventie en daarvoor zijn allerlei procedures en plannen. 

Wat kunnen de burgers doen om onze gastvrijheid vorm te geven? 
De heer Ligthart vindt dat het van twee kanten moet komen. Er ontstaan al 
gauw contacten met de bevolking, bijvoorbeeld via kerken en scholen. Het 
COA probeert het te bevorderen door bijvoorbeeld open dagen te 
organiseren. Op 13 juni a.s. kunnen de meeste AZC's worden bezocht. 

Wat is de ervaring met criminaliteit op AZC's, is meer toezicht nodig? 
De heer Ligthart wil de gasten niet criminaliseren. Criminaliteit komt onder 
alle groepen mensen voor, ook onder asielzoekers. De ervaring is dat niet 
meer politie-inzet nodig is, deze inzet is afhankelijk van normale 
criminaliteitscijfers. Er is goed overleg met de politie, vaak met de wijkagent. 

Hoe wordt voorkomen dat IS-strijders op het AZC komen? 
De heer Ligthart geeft aan dat het COA een opvangorganisatie is die zich 
daarmee niet in eerste instantie bezig houdt. Het COA werkt samen in de 
keten en ook de politie, vreemdelingenpolitie, de marechaussee en de AIVD 
zijn erg alert op signalen die op extremisme duiden. 

Is er ervaring met het naast elkaar wonen van asielzoekers en 
arbeidsmigranten? 
De heer Ligthart antwoordt dat de ervaring is dat dit niet to t problemen 
leidt. Het COA neemt deze zorgen wel serieus en hij zegt toe het als een 
soort risicoanalyse mee te nemen. Er wordt in overleg met de gemeente, de 
exploitant, het COA en de buurt een soort veiligheidsplan gemaakt, maar hij 
kan niet garanderen dat er nooit iets gebeurt. Er worden in ieder geval 
afspraken gemaakt en er wordt preventief en eventueel repressief 
gehandeld. 

Is er schade voor de recreatiewoningen als gevolg van de vestiging van een 
AZC? 
De heer Ligthart acht het niet aangetoond dat daadwerkelijk schade is 
geleden. Er is in het 25-jarige bestaan van het COA maar eenmaal planschade 
uitgekeerd. 

Wat levert het de gemeente financieel op? 
De voorzitter geeft aan dat de gemeente dezelfde bijdrage als voor iedere 
andere inwoner van Zeewolde krijgt. Daaruit worden bijvoorbeeld scholing 
en infrastructuur betaald. De gemeente heeft een budget van C 40 miljoen 
voor alle inwoners en de rijksuitkering is C 16 miljoen. Het college stelt de 
voorwaarde dat het de gemeenschap in Zeewolde niets mag kosten. 

Mogen omwonenden gebruikmaken van de internetverbinding van het COA? 
De heer Ligthart weet niet of de wifi zover reikt. Hij neemt deze vraag mee. 
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6/11 
Hoeveel nieuwe arbeidsplaatsen kan het opleveren en hoeveel vrijwilligers 
zijn er nodig? 
De heer Ligthart geeft aan dat er op het AZC in Dronten veertig vrijwilligers 
werken. De vuistregel is vier COA-medewerkers op honderd bewoners. 
Asielzoekers krijgen een uitkering op basis van de NIBUD-normen om eten en 
kleding te kopen en onkosten te dekken. Dat geld wordt vaak in de buurt 
besteed. 

De voorzitter geeft aan dat ook de vragen die niet aan de orde zijn gekomen 
worden beantwoord. Die antwoorden worden op de website van de 
gemeente gepubliceerd. 

Vragen uit de zaal 

De heer De Wijk vraagt of er een referendum komt. 

De voorzitter antwoordt dat er geen referendum komt. De democratie in 
Nederland is dat de 19 door de bevolking gekozen raadsleden als 
volksvertegenwoordigers worden geraadpleegd. 

De heer Zeldenrust vindt het AZC met 1500 bewoners een grootschalige 
ruimtelijke ontwikkeling. Waarom kiest het college voor een 
vrijstellingsprocedure met minder waarborgen, terwij l een 
bestemmingsplanprocedure moet worden gevolgd? 

De voorzitter wil vanavond niet over de juridische procedure spreken. Het 
college moet daarvoor eerst formeel besluit nemen. Deze informatieavond is 
om de zorgen van de inwoners en ondernemers in beeld te krijgen. De 
juridische procedures volgen de komende maanden. Voor politieke 
antwoorden is er op 26 mei a.s. het beraad van de gemeenteraad. 

De heer Zeldenrust vindt dat er bij een gebiedsontwikkeling vooraf een open 
proces moet zijn. Het college heeft echter al een standpunt ingenomen. Hij 
vindt deze vragen daarom terecht. 

De voorzitter zegt dat alle vragen mogen worden gesteld, maar dat geen 
antwoorden op politieke vragen worden gegeven. 

De heer De Vries is vanavond niet veel wijzer geworden. Het is bijvoorbeeld 
niet duidelijk of er een plan is voor meer artsen, politie-inzet en zorg en hij 
vraagt zich af hoe alles in drie maanden kan worden geregeld. Hij wil weten 
of het contract pas wordt getekend als de voorwaarden helemaal zijn 

De voorzitter verwijst naar de stukken voor de raadsbijeenkomst van 
26 mei a.s. die op de website van de gemeente staan. Ook het voorstel dat in 
het college aan de orde is en de lijst met randvoorwaarden is daar 
beschikbaar. In die voorwaarden staat dat de zorg, de artsenvoorziening en 
het onderwijs op de locatie van het COA moet plaatsvinden. Het college 
heeft nog geen besluit genomen en er is nog geen bestuursovereenkomst 
met het COA. Het college zegt "ja mits". 

Zeewolde 

ingevuld. 
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De heer Zeldenrust weet dat volgens het bestemmingsplan maximaal 600 
personen mogen worden gehuisvest. Nu blijkt de capaciteit maximaal 2100 
personen te zijn. Hij vraagt naar de overweging om nu meer personen toe te 
staan. 

De heer Hamstra geeft aan hoe het aantal van 600 personen is ontstaan. Er is 
in het bestemmingsplan rekening gehouden met de maximale hoeveelheid 
verkeer bij de bestaande infrastructuur en er is bij de ondernemers op 
Trekkersveld onderzocht hoeveel arbeidsmigranten er zijn. Bij dit nieuwe 
vraagstuk moeten de ruimtelijke afwegingen nog worden gemaakt; moet de 
weg worden verbreed, moeten er andere aanpassingen komen? 

De heer Zeldenrust vraagt waarom nu voor vrijstellingsprocedure wordt 
gekozen, waarbij de raad buitenspel wordt gezet. 

De heer Hamstra zegt dat de raad niet buitenspel wordt gezet. Er zijn 
inderdaad minder regels. Het wordt geen definitief centrum. 

De heer Zeldenrust denkt dat de bebouwing niet tijdelijk is. Hij vindt dat niet 
kan worden volstaan met een vrijstelling vanwege de impact op de 
omgeving. 

De heer Hamstra zegt dat er afspraken met de exploitant worden gemaakt 
om te voorkomen dat het complex blijft staan als het COA vertrekt. 

Albert vindt dat de Zeewoldenaren hierover ook iets mogen zeggen. 

De voorzitter eerbiedigt de wetten. De door de Zeewoldenaren gekozen raad 
wordt zoals al gememoreerd betrokken waarna het college besluit. 

De heer Veenstra betwijfelt of er op 16 april j l . een eerste daadwerkelijk 
verzoek kwam omdat uit correspondentie van 9 april j l . van het COA aan het 
college staat dat er al geruime ti jd ambtelijk overleg is met het COA over de 
mogelijke realisatie van een AZC. 

De voorzitter zegt dat dit niet betekent dat er ook al geruime ti jd overleg met 
het college is. Hij heeft op 24 april j l . voor het eerst met het COA overlegd. 

Albert kan zich niet voorstellen dat alles binnen drie maanden wordt 
gerealiseerd. Hij vraagt of de burgemeester alle inwoners van Zeewolde kan 
garanderen dat geen contract wordt getekend voordat aan de 
randvoorwaarden wordt voldaan. 

De voorzitter zegt dat het uitgangspunt van college is het contract eventueel 
te tekenen als aan de randvoorwaarden wordt voldaan. Er kunnen 
randvoorwaarden van de inwoners en de raad worden toegevoegd. 

Albert bedoelt bijvoorbeeld politie-inzet, medische zorg en geldelijke zorg. 

De voorzitter garandeert deze, op de website voor een ieder terug te vinden, 
harde randvoorwaarden van het college. 

Verslag informatiebijeenkomst mogelijke komst AZC 



Diana merkt op dat er in Zeewolde sprake is van veel woningnood, 
werkloosheid en armoede. Er wordt niet altijd naar de inwoners van 
Zeewolde geluisterd en ze vraagt waarom hier een AZC moet komen. 

De voorzitter geeft aan dat het verzoek van het COA niet van invloed is op de 
manier waarop wordt omgegaan met de inwoners van Zeewolde. Het doel 
van de gemeente Zeewolde blijft altijd zorgen voor voldoende huisvesting en 
arbeidsplaatsen. 

De heer Brouwer vraagt wat het AZC de gemeenschap oplevert. 

De voorzitter geeft aan dat het standpunt van het college is dat het de 
gemeente niets mag kosten. In sociale zin kan het betrokkenheid van de 
samenleving opleveren. Er komt geen schip met geld binnen, maar het levert 
wel werkgelegenheid op, bijvoorbeeld in het onderwijs en bij het 
terreinonderhoud. 

De heer Brouwer vraagt er ook bij stil te staan dat asielzoekers die naar 
Nederland komen uit een onbeschrijflijk ellendige situatie komen. 

Mevrouw Doekse vraagt wie het besluit neemt. 
De voorzitter antwoordt dat het college het besluit neemt. De gemeenteraad 
geeft op 26 mei a.s. zijn zienswijze. 

De heer Verhagen heeft gelezen dat, als de gemeente "nee" zegt, Den Haag 
plaatsen aanwijst en dat dan de kans bestaat dat er een AZC komt zonder dat 
de gemeente daarop enige invloed heeft. 

De voorzitter geeft aan vernomen te hebben dat er een wetsvoorstel in 
voorbereiding is. Het COA verwacht dat er 20.000 asielzoekers naar 
Nederland komen en het rijk wil invloed hebben. 

De heer Verhagen vraagt of de gemeente alsnog "nee" kan zeggen als de 
ondergrens wat betreft de randvoorwaarden is bereikt. 

De voorzitter geeft aan dat het college unaniem tot deze randvoorwaarden 
heeft besloten en dat de raad ervan mag uitgaan dat het college binnen deze 
randvoorwaarden blijft. Als dat niet gebeurt, gaat het college waarschijnlijk 
terug naar de raad. 

De heer Verhagen vraagt of het college dan ook terugkomt naar de 
bevolking. 

De voorzitter zegt dat dit afhangt van de vraag of de voorwaarden invloed op 
de bevolking hebben. 

De heer Verheij vraagt waarom er zoveel asielzoekers komen. Hij denkt aan 
ongeveer 300 asielzoekers. 

De voorzitter zegt dat het college nog geen uitspraak over het aantal 
asielzoekers heeft gedaan. Dit is onderwerp van de onderhandelingen met 
het COA. 

Verslag informatiebijeenkomst mogelijke komst AZC 



De heer Ligthart zegt dat het COA momenteel 10.000 tot 20.000 plekken in 
Nederland zoekt. Daarvoor is volume nodig. Als er een geschikt terrein 
beschikbaar is, worden meer plekken gevraagd. 

De heer Van Leeuwen vindt 1500 asielzoekers op 22.000 inwoners extreem 
veel, 50 of 100 asielzoekers is beter behapbaar. Hij denkt dat het met 
asielzoekers met een verschillende islamitische afkomst zal gaan escaleren. 

De heer Ligthart begrijpt deze zorgen. De ervaring met grootschalige centra 
is dat het daar prima verloopt. 

De heer Huizinga hoorde dat het gaat om een tijdelijke vergunning, maar hij 
leest op de website van het COA dat die voor de bebouwing een termijn van 
ten minste 15 jaar hanteert met zo weinig mogelijk verkeersbewegingen. 

De heer Ligthart geeft aan dat dit over de vaste kernvoorraad gaat. In 
Zeewolde gaat het om flexibele voorraad met een kortlopende 
bestuursovereenkomst. 

De heer ?? vraagt wat het college doet als de raad op 26 mei a.s. niet 
instemt. 

De voorzitter antwoordt dat het college er dan over spreekt en er daarna 
over besluit. 

De heer De Wijk merkt op dat sprake is van financieel gewin voor de 
gemeente als Zeewolde meer dan 24.000 inwoners heeft. Het is goed de 
bevolking van Zeewolde te laten beslissen om duidelijk te maken dat de 
gemeente niet voor eigen gewin gaat en dat de gemeente de democratie een 
warm hart toedraagt. 

De voorzitter stelt dat de raad er op 26 mei a.s. over spreekt. 

De heer Van den Noort pleit voor een zorgvuldig proces. Het lijkt nu of alles 
is voorbereid en het er in een paar weken door moet. De ondernemers 
vinden dat niet verstandig; draagvlak moet je verwerven en niet afdwingen. 
De ondernemers zijn niet tegen de komst van een AZC, maar ze maken zich 
wel zorgen over de schaalgrootte. 1500 asielzoekers is veel en de locatie 
grenzend aan het nieuwe Polenhotel kan een explosieve locatie zijn. De 
ondernemers maken zich ook zorgen over de grote hoeveelheid asielzoekers 
omdat deze locatie via een bedrijventerrein wordt ontsloten. Hij wil echt in 
gesprek over wat reëel haalbaar is en wat draagvlak bij de ondernemers en 
de samenleving heeft. Hij denkt dat 300 to t 400 asielzoekers haalbaar is. 

De voorzitter geeft aan dat de opmerkingen die vanavond worden gemaakt 
worden meegenomen naar 26 mei a.s., maar ook in de besluitvorming van 
het college en de vervolggesprekken met het COA. Ook na vanavond kan nog 
input worden geleverd en er volgen gesprekken met het onderwijs, de 
zorgverleners, politie, brandweer en de GGD voordat er een definitief besluit 
wordt genomen en iets wordt getekend. Merkt terloops op dat het 
arbeidsmigrantenhotel ert .b.v. de ondernemers staat. 

Verslag informatiebijeenkomst mogelijke komst AZC 
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De heer Koornneef maakt zich zorgen over de grootschaligheid. De 
burgemeester spreekt steeds over regels, maar het lukt niet de al bestaande 
regels op de Bosruiterweg te handhaven. Hoe kan dan worden verwacht dat 
de bevolking vertrouwen heeft in deze grootschaligheid? 

De voorzitter verwacht dat het COA zich aan een eventuele overeenkomst 
houdt. De gemeente kan exact bijhouden hoeveel gebouwen er in gebruik 
worden genomen. De gemeente handhaaft wel aan de Bosruiterweg, zij het 
gemaximeerd per jaar. 

De heer Polderman heeft het gevoel dat het besluit een formaliteit is. Hij wil 
weten hoeveel jaar de tijdelijke opvang er maximaal is en of het aantal 
asielzoekers kan worden opgeschaald. Zeewolde 

De voorzitter zegt dat het college uitgaat van een tijdelijke opvang voor een 
periode van vi j f jaar. De maximale periode is tien jaar. 

De heer Polderman vindt t ien jaar erg lang. Hij is bang dat er niet veel uit de 
onderhandelingen met het COA komt en dat veel wordt verkwanseld. 

Mevrouw Nobel vraagt of de mensen die door gezinshereniging komen bij dit 
aantal worden opgeteld. 

De voorzitter ontkent dit. 

Mevrouw Nobel stelt dat gezinnen met minderjarige kinderen niet op straat 
mogen worden gezet en ze vraagt waar die naartoe gaan. 

De voorzitter geeft aan dat die naar andere locaties gaan. 

Mevrouw Hooijveid is geschrokken van de reacties. De mensen in Nederland 
hebben het goed, maar anderen hebben het moeilijk. Ze vindt dat je 
vluchtelingen moet helpen en dat je veel van ze kunt leren. Asielzoekers zijn 
gevlucht omdat ze in nood zijn en ze willen vaak graag terug naar hun land 
als de oorlog voorbij is. Ze roept op de gemeente een kans te geven haar 
werk te doen. De criminaliteit neemt niet drastisch toe als er een AZC komt 
en mensen zijn soms zelfs verdrietig als een centrum sluit. Kinderen leren 
ook veel van kinderen die in andere omstandigheden leven. 

De heer Pouw begrijpt niet dat de asielzoekers worden gecriminaliseerd. Hij 
vraagt wat bepaalt hoeveel asielzoekers er komen. 

De voorzitter zegt dat dit heeft te maken met de beschikbare voorzieningen. 
Er is bijvoorbeeld één schoolklas per 15 kinderen nodig. 

Mevrouw Poelstra vraagt hoe de bewoners van de Bosruiterweg in Zeewolde 
komen en hoe ze integreren. 
De heer Ligthart antwoordt dat wordt gekeken naar vervoersmogelijkheden 
en dat de weg eventueel wordt verbreed. 

De voorzitter merkt op dat de verbreding van de weg een randvoorwaarde is. 

Verslag informatiebijeenkomst mogelijke komst AZC 



Mevrouw Fokkink merkt op dat de gemeente op park Horsterwold agressief 
handhaaft op permanente bewoning. Haar recreatiewoning is niet meer 
verkoopbaar vanwege deze handhaving en de komst van het Polenhotel. Als 
er een AZC komt, is het helemaal niet meer verkoopbaar. Ze stelt voor dat de 
gemeente Horsterwold opkoopt en een reële prijs op basis van de WOZ-
waarde voor de woning betaalt. Een deel van de mensen die door 
gezinshereniging komt, kan daar worden gehuisvest. 

Martin vraagt naar de ervaring van het COA met de verhouding asielzoekers
inwoners van 1:10. 
De heer Ligthart heeft hiermee diverse ervaringen. Er zijn grote centra in 
kleine dorpen en kleine centra in grote steden. De centra in Dronten en 
Luttelgeest laten zien dat het heel goed kan. 

De voorzitter geeft aan dat de mogelijkheid bestaat een grote opvanglocatie 
van het COA te bezoeken. Daarvoor zijn formulieren aanwezig. Mensen die 
op 26 mei a.s. gebruik willen maken van het spreekrecht, kunnen zich 
aanmelden bij de griffier van de gemeente. 

4. Sluiting 

De voorzitter bedankt iedereen voor hun komst en de inbreng. Hij sluit de 
vergadering om 22.30 uur. 

Verslag informatiebijeenkomst mogelijke komst AZC 
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Geachte Raadslieden van de gemeente Zeewolde, 

Zoals bij u allen bekend heeft er gisteren in de Levant een informatiebijeenkomst plaatsgevonden omtrent de 
vestiging van zeer groot AZC aan de bosruiterweg. Veel Zeewoldenaren uitten hierover hun bezorgdheid, en 
er leek duidelijk zeer weinig draagvlak onder de bevolking. 

Onze burgemeester stelde tijdens deze bijeenkomst zeer duidelijk dat het college van B&W democratisch is 
gekozen en daarom zonder volksraadpleging hierover een beslissing kan nemen. Hierbij wil ik u nadrukkelijk 
op de volgende twee zaken wijzen: 

1) Het vestigen van een dergelijk AZC is nooit ter sprake gekomen bij bij de verkiezingen. Dus de 
Zeewoldenaren hebben dus nooit de mogelijkheid gehad om op dit punt hun keuze te bepalen bij de 
gemeenteraads verkiezingen. 

2) Zoals u ongetwijfeld weet brengt een AZC met 1500 bewoners het totale inwoner aantal van Zeewolde zeer 
dicht bij 24000 inwoners. Dit betekend voor het college van B&W een zeer significante salaris verhoging. 

Om de schijn van belangenverstrengeling te vermijden lijkt het dus voor de hand te liggen een 
volksraadpleging te houden onder de zeewoldenaren. 

Mocht het college dus besluiten door te gaan met het AZC zonder het nodige draagvlak, dan verzoek ik u het 
vertrouwen in het college op te zeggen, en hiermee het geschade imago van de politiek te herstellen. 

Met vriendelijke groet, 

https://mail.google.com/mail/W4W 1/1 
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Geachte Raadsleden en College van Burgemeester en Wethouders, 

de discussie over het AZC wordt volop gevoerd. Ik zie letterlijk de polarisatie in onze gemeente ontstaan en 
doe een voorstel om van het moment gebruik te maken om dit te voorkomen. Dit voorstel is m.i. voor alle 
partijen relevant omdat ik een beroep doe op de overeenkomsten en niet op de verschillen, namelijk: het 
streven naar een gezonde Zeewolder gemeenschap. 

Ik hoop dat u ervoor open staat mijn brief te lezen en dat mijn suggesties een aanvulling mogen zijn in het 
debat. Ik laat mij graag uitnodigen voor een toelichting. 

Met vriendelijke groet, 

Voorstel voor aanvullende randvoorwaarden bij de komst van het A Z C Zeewolde.docx 
* 17K 
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24 mei: Open brief aan de Raad en het college van B&W van de gemeente Zeewolde 

Oproep voor aanvullende voorwaarden bij de komst van het AZC. 

De reden dat ik deze brief schrijf is dat ik me zorgen maak om polarisatie in de Zeewolder 
samenleving door de discussie over het AZC. Ik vind dat we vluchtelingen moeten opnemen terwijl ik 
tegelijkertijd oog en oor heb voor het tegengeluid en dat serieus neem. Ik heb een aantal voorstellen 
om mee te nemen in de besluitvorming en stel voor het COA te vragen financieel bij te dragen aan 
de invulling hiervan. 

Context 
B&W van Zeewolde is voornemens een AZC op te nemen in haar gemeente. Hiertegen is bij een deel 
van de bewoners bezwaar, een ander deel is (zeer) terughoudend ten aanzien van het aantal 
vluchtelingen dat opgenomen kan worden. B&W heeft een aantal randvoorwaarden gesteld op het 
vlak van veiligheid, infrastructuur, onderwijs en zorg. Daarnaast mag het centrum de gemeente geen 
geld kosten. 

Weerstand. 
Tijdens de informatiebijeenkomst op 21 mei sprak ik met veel tegenstanders over hun redenen: Er 
ontstaat een ander straatbeeld (er lopen Syriërs, Eritreërs etc. door het dorp) en er is onzekerheid 
over hoe dat het leven in de eigen straat of wijk beïnvloed. Sommigen zijn er van overtuigd dat hun 
persoonlijke levenssfeer negatief wordt beïnvloed. Ook worden argumenten aangevoerd als: ze 
drukken op onze voorzieningen, kosten ons geld, nemen onze arbeidsplaatsen in, we krijgen nu 
zwarte scholen in het dorp, ze nemen ziektes mee. Kortom: Velen voelen zich slachtoffer en vinden 
dat we beter voor een vluchteling zorgen dan voor hen zelf. Voor een aantal geldt (terecht!) dat ze 
hun handen vol hebben aan hun eigen sores als ziekte of werkloosheid en kunnen of willen zich niet 
verplaatsen in het lot van de vluchteling of de mensen in crisislanden. Ook voor hen moeten we er 
zijn. 

Dit laat zien dat er naast kosten voor het faciliteren van het AZC er ook andere kosten zijn als onrust 
en verongelijktheid in de samenleving. Maar let op: dat broeit nu al onderhuids, dat neem je niet 
alleen weg door het AZC tegen te houden, dat zou symptoombestrijding zijn! 

Omgaan met weerstand, voorkom polarisering. 
Het is mijn overtuiging dat we naast de wettelijke verplichtingen ook een morele verplichting hebben 
om vluchtelingen op te vangen: Als u noodgedwongen op de vlucht moet slaan, hoopt u ook op de 
gastvrijheid en barmhartigheid van de ander. Natuurlijk kunnen we niet het lot van de hele wereld 
op onze nek nemen, is regionale opvang het beste en moet terugkeer een uitgangspunt zijn. Maar de 
urgentie van de huidige situatie is te groot om de deur dicht te houden. 

Ik zie wel een risico, namelijk dat tegenstanders zich in de discussie over het AZC (terecht of 
onterecht) in een hoek gedrukt voelen. Dat zet de tegenstellingen in de samenleving van Zeewolde 
op scherp en polariseert nu en in de toekomst. Ik wil dat voorkomen en zie dit moment als een kans 
om hierin een stap te zetten en zo polarisering te voorkomen. 



Voorstellen voor 'compenserende' maatregelen. 
Gesteld dat het AZC er komt, dan heb ik een aantal voorstellen die m.i. gehoor geven aan de 
weerstand én behoeften bij een deel van de Zeewoldenaren. De voorstellen kunnen een bijdrage 
leveren aan het opvangen van de weerstand: 
« Ontwikkel een plan waarmee in de sociale structuur van bewoners waardoor zij zich serieus 

voelen genomen en gesteund worden in hun eigen- of buurtontwikkeling (participatie 
samenleving). Pak op wat de afgelopen jaren door bezuinigingen of politieke keuzes geen 
doorgang kon vinden. 

« Stimuleer initiatieven en evenementen waar bewoners ervaren dat we als dorp één zijn, wees 
daarin niet te zuinig maar activeer juist om zaken grootser aan te pakken. Ik denk aan 
evenementen rond Koningsdag, Kunstijsbaan, sportevenementen. 

« Stimuleer dat werk op en rond het AZC door Zeewolder bedrijven wordt uitgevoerd, ofwel dat 
arbeidsplaatsen zoveel als mogelijk door Zeewoldenaren wordt ingevuld. 

« Ga met de ondernemers in gesprek over impulsen in de werkbemiddeling voor Zeewoldenaren. 
Dat geldt niet alleen voor werk dat wordt gegenereerd door het AZC, maar ook voor ander werk 
(bijv. ook het werk dat deels door arbeidsmigranten wordt ingevuld). Geef jongeren en 
werklozen waar nodig extra ondersteuning en coaching voor, tijdens en na het solliciteren. 

« Stimuleer het vrijwilligerswerk met en voor het AZC door waar nodig de coördinatie en 
toerusting van vrijwilligers te faciliteren met ruimte en geld voor professionele ondersteuning. 
De ervaring elders leert dat een AZC écht kan verbinden. 

« Ga als gemeente een partnership aan met een organisatie die in de landen van herkomst actief is 
op politiek, veiligheid/militair of humanitair vlak, laat daarmee zien dat we de terugkeer van 
vluchtelingen als uitgangspunt serieus nemen. Met dit partnership kunnen we een grotere 
betrokkenheid bij het vluchtelingenthema krijgen en laten zien wat er nodig is om vluchtelingen 
huiswaarts te kunnen laten gaan. Dat kan Zeewoldenaren activeren om lokaal een bijdrage te 
leveren aan werk of beïnvloeding van de situatie dáár. 

Extra voorwaarde voor het COA. 
Deze voorstellen kosten geld en menskracht. Ik stel voor dat de gemeente een taak neemt als 
regisseur en facilitair manager voor initiatieven uit de bevolking. Maak hiervoor een loket, organiseer 
de opstart, help met kaderzetting en begeleiding van vrijwilligers. Kijk in de vergunningverlening en 
verdeling naar financiën voor de komende begrotingsjaren naar de ondersteuning van deze 
initiatieven. Het is aan de bevolking om de handschoen op te pakken, gesteund door de politiek. 
In de onderhandeling met het COA stel ik voor dat een jaarlijkse bijdrage voor lokale ondersteuning 
wordt opgenomen om uitgaven van de gemeente voor de samenleving te dekken (interne kosten, 
uitgaven ter ondersteuning van vrijwilligersinitiatieven). 

Graag licht ik mijn zienswijze toe. Ik wens u veel wijsheid en succes in de besluitvorming en hoop dat 
mijn bijdrage een plek krijgt in de inspanningen van de gemeente om te zorgen voor draagvlak voor 
het AZC en het voorkomen van polarisatie. De gestelde randvoorwaarde is voor mij geen no-go 
criterium maar een advies om gebruik te maken van het moment. Bij deze bied ik de gemeente per 
direct mijn diensten als vrijwilliger aan (bijv. in de rol van klankbord lid, kwartiermaker). 

Met vriendeliike groet, 
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25 mei 2015 22:12 
Aan: gj.gorter@zeewolde.nl, r.zijlstra@zeewolde.nl, g.dijksterhuis@zeewolde.nl, w.vanderes@zeewolde.nl, 
w.prins@zeewolde.nl 

Geachte B&W, 

Er is een heftige discussie gaande over een AZC aan de Bosruiterweg. De oorzaak daarvan ligt in diverse 
punten die u in de afgelopen weken niet ontgaan kunnen zijn. Wat mij verbaasd is dat er geen adempauze is 
ingelast om alternatieven op tafel te leggen. Ik heb begrepen op de informatie avond dat de ondernemer Peter 
Epe het aanbod zelf aan het COA heeft gedaan. Waarom dan niet als gemeente samen met Peter Epe als 
"exploitant" een alternatieve locatie zien te vinden die het A Z C meer op afstand van het dorp plaatst, maar 
één waarin we toch een deel van onze verantwoording nemen als gemeente. 

Wat begon als een conceptje op social media is inmiddels tot een wat meer uitgewerkt plan geworden mede 
op basis van input van andere Zeewoldenaren. Graag zou ik uw mening horen tijdens de vergadering van 
aankomende dinsdagavond. Ik heb inspreektijd aangevraagd, echter het zal druk worden en dus zal er 
vermoedelijk weinig tijd zijn. Mogelijk kunt u zelf het alternatief als oplossingsrichting in de agenda op (laten) 
nemen? 

Alvast mijn hartelijke dank. 

Vriendelijke groeten, 

I 

(Zie bijlage voor het plan de "Oosterwold optie") 

Oosterwold optie v2.pdf 
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De "Oosterwold optie" als alternatief voor het AZC aan de Bosruiterweg... 

Beste gemeente Zeewolde, even de feiten op een rijtje. Het is een feit dat er grote druk staat op ons land om 
meer asielzoekers op te vangen en dus dat het COA plekken tekort komt voor opvang. Wat je ook van de 
toenemende stroom asielzoekers vindt, ze moeten ergens opgevangen worden... 

Waarom weerstand? 
Waarom is ook het grootste deel (zie de diverse polls, de opkomst en gemoederen tijdens de informatie avond 
en de reacties op social media) van de inwoners en ondernemers in Zeewolde het dan niet eens met de komst 
van een AZC? Simpelweg vanwege de locatie (naast het Polenhotel, het recreatiepark en het bedrijventerrein), 
de afstand tot het dorp (4,5 km) en de daarmee verwachte overlast en bovenal vanwege het absurde aantal van 
900 tot 1500 asielzoekers. 
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Afstanden AZC Bosruiterweg tot bedrijventerrein en Zeewolde 

Dit betekent overigens niet dat de tegenstanders van een AZC racisten zijn, PVV zouden stemmen of niet 
humaan zijn. Nee, het zijn verontruste inwoners die bovenstaande zaken te veel, te groot en te dichtbij vinden. 
De last-minute overvaltactiek van de gemeente en het gebrek aan transparantie en duidelijkheid helpen daarbij 
niet... Ook de toezegging aan het COA op voorhand (de Ja, mits...) voelt erg ongemakkelijk, immers in hoeverre is 
er nog inspraak en kan er nog aan de plannen worden "gesleuteld"? 

Impact op onze gemeenschap 
Een veelgehoord argument van tegenstanders is het verhoudingsgewijs grote aantal asielzoekers op een relatief 
kleine afstand van ongeveer 20.000 Zeewoldenaren. Ik kan mij voorstellen dat 1500 asielzoekers bij een stad van 
gemiddelde omvang zoals bijvoorbeeld Amersfoort met 150.000 inwoners of Almere met 200.000 inwoners 
minder problemen zal geven dan op een dorp als Zeewolde. Waarom dan als gemeente Zeewolde de "gok 
nemen" om het grootste AZC van Nederland aan de Bosruiterweg te vestigen op basis van die verhoudingen? 

Een ander punt van zorg zijn de zogenaamde bewegingen die deze groep dagelijks zal maken van de 
Bosruiterweg naar Zeewolde en weer terug. Is daar al onderzoek naar gedaan? Zelf rij ik regelmatig via Dronten 
naar Zwolle via Kampen en zie dan de groepen asielzoekers langs de route op weg naar Kampen en einde dag 
weer terug. Het voordeel van Kampen is dat de weg van het AZC naar het centrum van Kampen een lange rechte 
weg is (de Flevoweg) en dat er dus geen alternatieve routes ontstaan. Bij een AZC aan de Bosruiterweg ligt dat 
compleet anders. Men kan via het Trekkersveld (route Horsterparc via de Gamma), de Blauwe Diamant (fietspad 
langs de vaarroute door het bos) en in het verlengde daarvan via de golfbaan Zeewolde (Golflaan) naar het dorp. 
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Eenmaal aangekomen in Zeewolde zal er "uitgewaaierd" worden afhankelijk van de bestemming. Indien dit de 
eerste supermarkt van het dorp is (Coop), dan zal dat de eind- of tussenbestemming zijn, echter indien dit het 
centrum van Zeewolde is, dan zijn er vele routes mogelijk. 

Zelf heb ik op basis daarvan onderstaande bewegingenkaart gemaakt die aangeeft hoe deze routes zouden 
kunnen gaan lopen. Mede vanwege het "uitwaaieren" vermoed ik dat de kans op overlast groter zal zijn en dat 
dit een aanzienlijk deel van Zeewolde zal betreffen. Of dit in de praktijk ook zo zal zijn is onduidelijk en dient 
eerst grondig uitgezocht te worden voordat er überhaupt Ja gezegd kan worden tegen het COA. leder (groot) 
risico moet op voorhand inzichtelijk zijn en er moeten duidelijk garanties worden afgegeven aan de inwoners. De 
meneer van het COA was daarin tijdens de informatie avond absoluut te vaag en teveel bezig voor eigen 
parochie te praten. Onderzoek zal dan ook op gedegen wijze en door een deskundig onderzoeksbureau moeten 
plaatsvinden. 
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Oplossingen 

De "Oosterwold optie" 
Vanwege bovenstaande redenen zie ik persoonlijk, en met mij vele andere inwoners van Zeewolde, het huidige 
plan voor een AZC aan de Bosruiterweg niet zitten. Daarom de volgende suggestie; "geef" meneer Peter Epe (de 
ondernemer achter het Polenhotel die ook het AZC wil faciliteren) het stuk groen in het natuurstukje in de kom 
van de A27 en de Gooiseweg (daar waar je via Huizen de polder inrijdt rechts ligt in het bos een heel grote 
groenstrook met gras) ongeveer ter grootte van het beoogde deel van het terrein aan de Bosruiterweg en laat 
hem daar de onderkomens voor de asielzoekers neerzetten. Dit stuk Zeewolder grondgebied ligt tegen het 
toekomstige Oosterwold aan dat ruim 4300 hectare groot is en in de toekomst voor 15.000 woningen ruimte 
moet bieden. Ruimte zat dus! 

Het COA heeft aangegeven zelfvoorzienend te zijn op het complex zelf, dus dat komt helemaal goed. Wat mij 
betreft mag het daar een opvang worden voor 1500 asielzoekers simpelweg omdat er dan (bijna) niemand last 
van kan hebben gezien afstanden e.d. Ook is het risico op 'clashes' met de inwoners van het Polenhotel weg. 
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Zeewolde en omgeving (20Q9) ^ 

— Gemeentegrenzen ï ' Geselecteerde 
— Wijkgren^ert gemeente 

— Buurtgrenzen } Bebouwd gebied 

— Autosnelweg ^ B o s o f P a r , í 

— Secundaire weg - Binnenwater, rivier of 
— Spoorweg kanaal 

Gemeentegrenzen Zeewolde 

Plangebied toekomstig Oosterwold en locatie "Oosterwold optie" 
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Benodigde oppervlakte versus capaciteit 
Qua grootte is de locatie aan de Bosruiterweg ongeveer 19 hectare (350m x 550m), waarvan het COA aangeeft 
ongeveer tot 1/5 nodig te hebben voor 1500 asielzoekers, dus rond de 4 hectare ^ 40.000 m2). De "Oosterwold 
optie" locatie is rond de 6,7 hectare (240m x 280m = 67.200m2), Voldoende voor l,5x het aantal van 1500 
asielzoekers. 

Gezien het feit dat er een nieuwe voorziening inclusief infrastructuur zal moeten worden neergezet zal een 
ingebruikname wel enkele maanden langer duren dan de beoogde 3 tot 6 maanden voor de Bosruiterweg, 
echter liever iets meer tijd kwijt voor een goede oplossing dan overhaast voor een slechte oplossing. 

Voorgenomen bezuinigingen kunnen komen te vervallen 
Lijkt mij allemaal het overwegen waard en hiermee zou de gemeente Zeewolde blijk geven naar haar inwoners 
te luisteren en na te willen denken over alternatieven. Tevens behouden ze daarmee alle financiële voordelen 
die er voor de gemeente aan vastzitten, namelijk EUR 800,- per extra "inwoner" van de gemeente maal 1500 = 
EUR 1,2 miljoen op jaarbasis. Als het COA voor alle lasten opdraait zoals gezegd op de info avond en dus 
daadwerkelijk ook zelfvoorzienend is, dan hebben we vanaf 2016 te maken met een begrotingsoverschot, hoeft 
er dus niet voor EUR 600.000,- jaarlijks bezuinigd te worden en kan bijv. De Verbeelding blijven bestaan, hoeft de 
Bieb niet weg, kunnen de peuterspeelzalen die het lastig hebben extra worden gesteund etcetc 

Oproep 

Serieuze optie 
Volgens mij vormt de "Oosterwold optie" een zeer goed alternatief voor het onacceptabele plan dat er nu ligt. 
Een optie waar veel meer draagvlak voor zal zijn en waar de inwoners van Zeewolde ook nog baat bij kunnen 
hebben! Het zou u sieren indien u deze optie serieus zou willen overwegen in het belang van iedereen in en rond 
Zeewolde inclusief de Polenhotel bewoners (deze willen gewoon hun werk kunnen doen) en trouwens ook in het 
belang van de asielzoekers zelf. De vrees bestaat dat de Bosruiterweg en het Horsterparc met de komst van een 
AZC min of meer het "afvoerpufje" van Zeewolde wordt. 

Economisch belang 
Juist het Horsterparc (en Trekkersveld) is/zijn belangrijk voor het aantrekken van nieuwe bedrijven en voor de 
werkgelegenheid in de gemeente. Er ligt daar nog voor vele 10 duizenden meters bedrijventerrein al jaren 
gereed voor nieuwe bedrijfsactiviteiten. Er is en wordt door de gemeente Zeewolde miljoenen in geïnvesteerd. 
Vermoedelijk zal een AZC zo dichtbij het bedrijventerrein geen pluspunten scoren bij potentieel geïnteresseerde 
bedrijven. Ook van de al gevestigde ondernemers is bekend via de woordvoerder op de info avond, dat zij niet 
staan te juichen om een AZC vestiging aan de Bosruiterweg. Deze bedrijven dragen echter wel enorm bij aan de 
werkgelegenheid in Zeewolde voor ons en onze kinderen en dus aan onze (lokale) welvaart. 

Overlast inwoners 
Bij de "Oosterwold optie" is de ligging van het AZC tussen Zeewolde en Almere in. Vanwege de grotere afstand is 
het minder aantrekkelijk om dagelijks Zeewolde te bezoeken. Het COA heeft aangegeven op het AZC 
zelfvoorzienend te zijn zowel in ontspanning en vermaak voor de volwassenen als scholing voor de jeugd. Een 
kleine supermarkt zoals deze ook bij het Polenhotel is gevestigd lost ook het eventuele probleem van zelf 
boodschappen doen op. Hierdoor wordt de mogelijke overlast voor de bewoners van Zeewolde beperkt, zeker 
ten opzichte van een AZC aan de Bosruiterweg vanwege de genoemde bewegingen van groepen asielzoekers 
naar en van Zeewolde en de verwachte "uitwaaiering" via de diverse toegangswegen naar Zeewolde. 

Gebied Blauwe Diamant 
Als laatste punt van zorg wil ik de Blauwe Diamant aanhalen. De Blauwe Diamant is de vaarroute rond Zeewolde 
en moet wonen, werken en recreëren in Zeewolde aantrekkelijker maken. Hierin is veel geld geïnvesteerd (22 á 
26 miljoen) door o.a. de gemeente Zeewolde. Met het gereed komen van de Polderwijk moet de Blauwe 
Diamant aansluiting krijgen op het Wolderwijd. Inmiddels is het gedeelte dat aansluit aan de Hoge Vaart bij mooi 
weer al redelijk in gebruik om te varen, te zwemmen en er langs als fietsroute. Deze fietsroute zal naar mijn 
verwachting ook een belangrijke route worden voor asielzoekers om naar het dorp en terug te lopen (zie de 
bewegingenkaart). Ook hier valt te verwachten dat dit niet door iedereen gewaardeerd zal worden en helaas de 
Blauwe Diamant als "juweeltje" van/voor het dorp hierdoor een deel van haar aantrekkingskracht zal verliezen. 
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Transparantie en garanties 
Ik zou u willen oproepen om de "Oosterwold optie" als alternatief tijdens de raadsvergadering dinsdag 
aanstaande in te brengen en te behandelen als serieuze optie. Daarnaast het verzoek om open en transparant te 
zijn in de voor- en nadelen, kosten en opbrengsten, de mogelijk andere belangen die meespelen voor de 
gemeente etc. 

Maar ook over de minimale en maximale looptijd van de overeenkomst met het COA, het minimale en maximale 
aantal asielzoekers etc. Geef daarbij samen met het COA ook garanties aan de inwoners van Zeewolde zwart op 
wit in een soort convenant, dus COA is zelfvoorzienend en zal absoluut geen beslag leggen op voorzieningen in 
Zeewolde, er is een looptijd afgesproken van xjaar met een optie op 1 verlenging van y jaar mits er in de 
tussentijd geen negatieve ervaringen met het AZC zijn geweest. Er komen initieel x asielzoekers waarbij 
maximaal yYo mag worden "opgeschaald" per jaar tot een maximum van z asielzoekers etc.etc. 

Duidelijkheid 
Duidelijkheid moet er komen! De inwoners van Zeewolde zijn nu eenmaal trots op hun dorp en hebben gewoon 
recht op eerlijke en duidelijke informatie. 

Inspreken 
Inmiddels heb ik mij aangemeld om in te spreken a.s. dinsdagavond. Tijdens de waarschijnlijk zeer korte tijd die 
daarbij beschikbaar is hoop ik op een positieve reactie van u en de toezegging dat de "Oosterwold optie" 
officieel uitgewerkt en serieus overwogen zal worden en dat er tot die tijd geen besluit zal worden genomen 
inzake het AZC aan de Bosruiterweg. 

Groeten van deze hevig verontruste inwoner van Zeewolde die behulpzaam wil zijn bij het zoeken naar een 
goede oplossing. 
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Aanwezig 

G. J. Gorter 
B.G.J.S. Sonneveld 
E.S. Ekker 
H. L Hermans 
R.M.L.L. Tulleken 
H.R.W. Wowor 
H.G.M. Broertjes-Biesheuvel 
J.M.A. Huckriede 
A. R. van der Velde 
E.S.W. Bron 
B. M. Adema-Jansen 
H.G.F. Hübbers 
E.J. de Jonge 
C. M.B. van Dongen-van de Wiel 
G. van der Meer 
W.L Sierksma 
J.A. Klop 
C. Steijger 
R.E. Visser 
L. van Heezik 

Burgemeester/voorzitter 
Leefbaar Zeewolde 
Leefbaar Zeewolde 
Leefbaar Zeewolde 
Leefbaar Zeewolde 
Leefbaar Zeewolde 
VVD 
VVD 
VVD 
Christenunie 
Christenunie 
Christenunie 
CDA 
CDA 
D66 
D66 
PvdA/GroenLinks 
Zeewolde Liberaal 
BurgerBelang 
Griffier 

Tevens aanwezig: 

G.M. Dijksterhuis 
W.P. van der Es 
W.C. Prins 
R. Zijlstra 

Wethouder 
Wethouder 
Wethouder 
Wethouder 

Afwezig met kennisgeving: 

T.S. Schaaf Leefbaar Zeewolde 

1. Opening 

De voorzitter opent het beraad en heet iedereen welkom. Er is bericht van 
verhindering ontvangen van de heer Schaaf. Het doet hem goed dat 
mevrouw Adema en mevrouw Broertjes weer aanwezig zijn. Hij is verguld 
dat het Hare Majesteit de Koningin heeft behaagd het scoutinglandgoed in 
Zeewolde te gaan openen. Dit beraad gaat over de mogelijke vestiging van 
een AZC in de gemeente Zeewolde en is zowel te volgen in de raadzaal als in 
de brandweerkazerne. Dit beraad is geen besluitvormende bijeenkomst 
maar, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, gehoord de 
bijeenkomst van 21 mei j l . en inbreng van de insprekers, geeft de 
gemeenteraad het college van B&W een zienswijze mee ten behoeve van 
finale besluitvorming, zo mogelijk in juni a.s. Ingevolge het Reglement van 
Orde van de gemeenteraad dienen aanwezigen zich te onthouden van blijken 
van instemming of afkeuring. Daarvoor was tijdens de emotioneel geladen 
bijeenkomst van 21 mei j l . alle ruimte, maar vandaag moet men zich houden 
aan de vergaderorde. In hetzelfde reglement staat dat er een half uur is voor 
insprekers tot een maximum van vijf minuten per persoon. Er zijn tien 
insprekers en het voorstel is die allemaal de maximale tijd van vijf minuten te 
geven. Zowel de insprekers als andere bewoners hebben het afgelopen 

Verslag Beraad 
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weekend benut om de raad over hun zienswijze te informeren. De raad heeft 
dit, waar mogelijk, voorzien van een kort commentaar, vanmiddag 
ontvangen. 

2. Vaststellen van de agenda/insprekers 

De agenda wordt vastgesteld. 

3. Zienswijze raad op voorgenomen besluit over vestiging opvanglocatie 
voor vluchtelingen aan de Bosruiterweg 

De heer Pouw hoopt dat de buurman hem helpt als zijn huis in brand staat 
en dat de bewoners elders terechtkunnen als het dorp verzuipt. Hij vindt dat 
je anderen moet helpen zoals je zelf geholpen wilt worden en hij gelooft dat 
iedereen in deze zaal het beste met anderen voor heeft. Vanuit dat geloof en 
vertrouwen vindt hij dat de asielzoekers geholpen moeten worden. Het AZC 
moet er komen, maar niet onvoorwaardelijk. Je kunt niet de hele wereld 
helpen en dat wordt ook niet verwacht. Hij denkt dat de draagkracht groter 
is dan men zelf denkt. Er is veel tegengeluid, maar er zijn gelukkig ook veel 
dorpsgenoten die onder voorwaarden akkoord gaan. Anderen zijn wat 
stelliger en willen geen AZC. Mensen maken zich zorgen over hun eigen 
situatie: veiligheid, gezondheid, werk, inkomen en ouderenzorg. Soms 
ontstaat het beeld dat vluchtelingen het beter krijgen dan de inwoners van 
Zeewolde. Het is zijn overtuiging dat dit niet zo is en dat er alles aan moet 
worden gedaan om de komst van het AZC onder voorwaarden toe te staan. 
De onderliggende zorgen blijven, ook als het AZC er niet komt. Hij wil daarom 
ontwikkelingen die de eigen gemeenschap ten goede komen op het gebied 
van werk, zorg, veiligheid en het dorpsgevoel. Bepaalde wensen zijn door 
bezuinigingen of politieke keuzes niet gerealiseerd maar er moet worden 
gekeken wat daaraan kan worden gedaan. Er zijn veel initiatieven te 
bedenken die politieke partijen en de dorpsgenoten verbinden en die 
overeenkomsten in plaats van verschillen bevestigen. Als de gemeente de 
regiefunctie oppakt en voorstellen aanzwengelt, pakken veel dorpsgenoten 
de handschoen op. Laat het bij de vrijwilligers. Het gaat niet om nog meer 
ambtenaren, maar het gaat er vooral om dat het COA met inachtneming van 
alle voorwaarden een bijdrage kan leveren aan de kosten. Hij heeft een 
aantal ideeën: 
- Stimuleer dat het werk op en rond AZC door Zeewolder bedrijven wordt 

uitgevoerd; 
- Ga in gesprek met ondernemers over impulsen voor Zeewoldenaren, niet 

alleen voor werk dat door het AZC wordt gegenereerd; 
- Stimuleer vrijwilligerswerk met en voor het AZC en faciliteer waar nodig de 

coördinatie met ruimte en geld voor professionele ondersteuning; 
- Ga als gemeente een partnership aan met een organisatie in het land van 

herkomst op politiek, veiligheids-, militair of humanitair vlak. Daarmee 
wordt getoond dat het uitgangspunt dat vluchtelingen terugkeren serieus 
wordt genomen. 

Hij hoopt dat de partijen in staat zijn de behoefte van vluchtelingen te 
onderkennen en oog en oor te hebben voor de behoeften uit het dorp. Dat 
draagt bij aan een breder draagvlak. Hij spreekt de hoop uit dat dit jaar 
onder de kerstboom kan worden gezegd: We hebben het beste gedaan voor 
de vluchtelingen en voor ons dorp door de partijen samen te brengen. 

Verslag Beraad 
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De heer Zeldenrust is docent Gebiedsontwikkeling aan de bestuursacademie 
en adviseur Ruimtelijke ordening. Hij heeft met stijgende verbazing 
kennisgenomen van het dossier Vestiging opvanglocatie vluchtelingen 
Bosruiterweg. Hij heeft in 2012 een soortgelijk verzoek van het COA aan een 
andere gemeente gemanaged. Bij een verzoek om medewerking aan de 
vestiging van een AZC is maatschappelijk draagvlak nodig. Het is bij dergelijke 
omvangrijke en gevoelige onderwerpen gebruikelijk burgers, ondernemers 
en maatschappelijke instellingen er vooraf actief bij te betrekken. Dat moet 
een open en transparant proces zijn met respect voor iedereen: 
Samenwerken en bruggen bouwen. 
De raad is het bevoegde gezag om bestemmingsplannen vastte stellen en 
ook bij grote afwijkingen van het bestemmingsplan, wat hier het geval is, is 
toestemming van de raad nodig. De raad heeft ook het budgetrecht. Dat 
betekent dat het college op grond van artikel 189 van de Gemeentewet 
alleen uitgaven kan doen en verplichtingen kan aangaan na toestemming van 
de raad. 
Hij gaat in op wat er mis is met het voorliggende collegevoorstel. Naast de 
grote afwijking van het bestemmingsplan is er ook gemeentelijk geld nodig 
om bijvoorbeeld de exploitatie van het AZC sluitend te krijgen. De uitspraak 
die de voorzitter van de raad op 21 mei j l . deed over dat het college bevoegd 
is een besluit te nemen is daarom feitelijk en bestuursrechtelijk onjuist. De 
gemeenschap in Zeewolde en het COA hebben geen belang bij het 
voornemen de plannen er door middel van een vrijstellingsprocedure 
doorheen te jassen. Dat zorgt voor verwijdering in plaats van het smeden van 
een brug. Na kennisname van dit collegevoorstel hadden bij de griffie alle 
alarmbellen moeten gaan rinkelen omdat de raad en de Zeewolder 
gemeenschap buitenspel worden gezet. Dat is niet toegestaan en het is niet 
verstandig. De Zeewolder gemeenschap mag bij het proces van 
gebiedsontwikkeling van het gemeentebestuur een open en transparant 
proces verwachten waarbij naast de gemeente en het COA ook o.a. 
omwonenden, ondernemers en maatschappelijke instanties er vooraf actief 
bij worden betrokken als serieuze overlegpartners en niet zoals het nu gaat: 
Overleg met het COA binnen vier muren en één informatieavond voor de 
bühne, dat werkt niet. Er mag ook worden verwacht dat tijdens dit open 
proces in de initiatieffase onderzoek wordt gedaan naar de geschiktheid van 
de locatie en dat samen met de gemeenschap uitgangspunten worden 
geformuleerd. Ziet de Zeewolder gemeenschap op basis van die 
uitgangspunten wel of geen mogelijkheden voor een AZC? Dat heet een 
gono-go moment. Zijn ervaring is dat als lokale gemeenschappen op deze 
wijze vooraf bij dergelijke plannen worden betrokken een proces op gang 
komt dat vaak tot maatschappelijk draagvlak leidt. Als uit dit proces een go 
komt voor een locatie voor bijvoorbeeld een AZC voor maximaal 
300 vluchtelingen hoort daarna een ruimtelijke procedure te worden gestart 
die moet leiden tot een door de gemeenteraad vast te stellen nieuw 
bestemmingsplan. Het is zeker niet te laat voor een nieuwe start. Het is niet 
zinvol naar elkaar te wijzen maar het is veel beter samen de handschoen op 
te pakken. Hij merkte op 21 mei j l . dat Zeewoldenaren naar elkaar kunnen 
luisteren, hoewel er diverse meningen en belangen zijn. Hij adviseert het 
gemeentebestuur gebruikte maken van die kwaliteit. Hij vraagt en adviseert 
het college en de raad namens een aantal inwoners en ondernemers in 
Zeewolde afstand te nemen van dit vooraf door de ambtelijke top 
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geregisseerde overvalplan, een proces te volgen dat bij een dergelijke 
ruimtelijke ontwikkeling hoort en de Zeewolder gemeenschap vooraf actief 
bij het proces te betrekken. Ook moeten de in de Wet op de ruimtelijke 
ordening en de Gemeentewet vastgelegde spelregels worden toegepast. Hij 
geeft de gemeenteraad mee de handschoen op te pakken en zijn 
verantwoordelijkheid te nemen door met de kiezers in gesprek te gaan. 

Mevrouw Van den Heuvel denkt dat sprake is van een truc van het college 
van B&W. Door een absurd hoge capaciteit asielzoekers te noemen, ligt de 
nadruk meer op de getallen dan op de vraag of er überhaupt een 
asielzoekerscentrum moet komen. Ze wil de focus weer leggen op de vraag 
of er wel of geen asielzoekerscentrum moet komen. Ze hoorde van een 
vrouw die lesgeeft op een school voor huidspecialisten in Rotterdam dat die 
last heeft van stress omdat zij in haar werk dagelijks heeft te maken heeft 
met doodsbedreigingen omdat het gebouw wordt gedeeld met voornamelijk 
mannelijke asielzoekers die het niet kunnen aanzien dat de leerlingen, vaak 
jonge meiden in een net uniform, in de lokalen aan het masseren zijn. De 
mannen proberen de lokalen binnen te komen door doodsbedreigingen te 
uiten en de vrouwen met messen te intimideren. Ze heeft zelf ook slechte 
ervaringen met mensen met een andere etnische achtergrond. Ze vindt het 
daarom erg vervelend dat tegenstanders van een asielzoekerscentrum door 
de lokale politici worden afgedaan als een stel onwetende idioten. Bij veel 
mensen speelt het gevoel zo sterk mee vanwege bepaalde ervaringen. Dit 
soort problemen spelen in Zeewolde niet en dat wil ze zo houden. Natuurlijk 
moeten mensen in nood worden geholpen maar de bouw van extra 
asielzoekerscentra is niet de oplossing. Het gaat om getraumatiseerde en 
beschadigde mensen met andere normen en waarden uit veelal agressieve 
culturen. Mensen zijn gelijkwaardig maar het is een illusie dat iedereen gelijk 
is. Juist vanuit deze gedachte van gelijkwaardigheid is het onbegrijpelijk dat 
de belangen van een relatief kleine groep boven de belangen van ongeveer 
22.000 inwoners van Zeewolde worden gesteld. Die worden verplicht zich 
aan te passen en een deel van hun vrijheid op te geven en dit is nog maar het 
begin. Ze woont in Polderwijk, ze moet al rekening gaan houden met Boeing 
737's die straks overvliegen en straks ook met stromen asielzoekers zonder 
emotionele, sociale en financiële verbondenheid met Zeewolde. Dit is vragen 
om verloedering en criminaliteit, terwijl de gemeente Zeewolde nog zoveel 
huizen in de Polderwijk wil verkopen. 
De randvoorwaarden van het college staan vol voor verschillende 
interpretaties vatbare begrippen en die zeggen daarom niet veel. Het college 
heeft een evenwichtige samenstelling als voorwaarde gesteld, terwijl 
tegelijkertijd op voorhand niets kan worden gezegd over de samenstelling 
van de groep vluchtelingen. Ook is in de randvoorwaarden niets opgenomen 
over de veiligheid van de inwoners van Zeewolde. Als het college zijn zin 
willen doordrukken, is het gezien de verschillende denkwijzen over overlast 
goed een 24 uursklachtenlijn voor bewoners open te stellen. Daar kunnen 
klachten en incidenten worden gemeld, waarna deze ook openbaar worden 
gemaakt. 
Het COA is niet onafhankelijk genoeg om vragen over o.a. incidenten, 
veiligheid en overlastte beantwoorden, maar is wel goed in het afschuiven 
van verantwoordelijkheden op andere instanties, zoals de politie en de AIVD. 
De inwoners van Zeewolde zitten in het vuur van deze potentiële 
brandhaard. Bovendien worden de mensen bang gemaakt met de bewering 
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dat het rijk de gemeente een asielzoekerscentrum kan opleggen als die niet 
met dit plan instemt. Ze vindt dit pure intimidatie. Zelfs als de politiek hier 
echt in gelooft, is dat geen goede motivatie om in te stemmen met een 
asielzoekerscentrum. Er moeten geen keuzes vanuit angst worden gemaakt 
en deze belangrijke beslissing moet niet afhangen van een toekomstig 
onzekere gebeurtenis of omdat het als een verplichting wordt gevoeld. Deze 
beslissing moet alleen worden genomen als men er voor 10096 achter staat. 
Een beter resultaat begint bij betere keuzes. Ze roept de gemeenteraad op 
een betere keuze te maken dan het college tot nu toe heeft gedaan en niet 
in te stemmen met een asielzoekerscentrum. 

De heer Veenstra spreekt in namens een aantal bedrijven in de recreatieve 
sector. Deze ondernemers maken zich met de komst van een mega-AZC 
ernstig zorgen over omzetderving en de veiligheid in en om hun bedrijf. De 
vestiging van een mega-AZC voor 1 5 0 0 vluchtelingen en 
6 0 0 arbeidsmigranten aan de Bosruiterweg is een van de meest ingrijpende 
gebeurtenissen die een kleine gemeenschap kan treffen. Er is geen discussie 
over het feit dat dit plan in strijd is met het in 2 0 1 3 door de raad 
vastgestelde bestemmingsplan dat de vestiging van 6 0 0 arbeidsmigranten 
mogelijk maakt. De overheid is volgens de algemene Wet bestuursrecht 
verplicht nieuwe ontwikkelingen zorgvuldig voor te bereiden en de belangen 
die daarbij een rol spelen er op een juiste en verantwoorde manier bij te 
betrekken. De Wet en het besluit Ruimtelijke ordening schrijven o.a. voor dat 
voor een nieuw bestemmingsplan maatschappelijk draagvlak vereist is. Dat is 
iets anders dan het pr-rondje van het COA op 2 1 mei j l . in de Levant waar 
7 3 6 belangstellenden waren en waar de vragen selectief werden 
beantwoord. Het college heeft te kennen gegeven het verzoek van het COA 
positief te willen behandelen: Het bekende "ja, mits" met een aantal 
boterzachte randvoorwaarden die om moeilijkheden vragen. Uit uitspraken 
van de burgemeester blijkt dat de gemeenteraad buitenspel wordt gezet. 
Echter niet het college maar de gemeenteraad is het bevoegde gezag die 
gaat over bestemmingsplanwijzigingen en de financiën. Het college zegt dat 
de plannen Zeewolde geen geld kosten maar dat heeft hij vaker gehoord en 
de gemeenteraad en niet het college beslist. Er zijn geen cijfers en er is geen 
onderbouwing. Hij vindt dit een volstrekt verkeerde aanpak in een volstrekt 
verkeerde volgorde. Het beeld bestaat dat de gemeente Zeewolde en het 
COA deze ontwikkeling er geruisloos door willen krijgen met een eenvoudige 
gebruikerswijziging en een vrijstellingsprocedure voor het huidige 
bestemmingsplan. Zeewolde wil 6 0 0 arbeidsmigranten en 1 5 0 0 vluchtelingen 
huisvesten in een gebied met een agrarische bestemming zonder de 
inwoners en de bedrijven daarover te informeren. Geen enkel bedrijf is op 
welke manier dan ook in kennis gesteld en hij moest het van de 
gemeentepagina vernemen. Hij vraagt zich af of in deze zaak geld de 
hoofdrol speelt. Hij noemt het feit dat 6 0 0 arbeidsmigranten moeten wijken 
voor 9 0 0 asielzoekers ophokken. De huuropbrengst stijgt van Ě 2 miljoen 
naar C 3 miljoen: hoe onmenselijk wil je zijn? Het COA wil kunnen uitbreiden 
tot 1 5 0 0 plaatsen en een nieuw Polenhotel voor ongeveer 6 0 0 
arbeidsmigranten bouwen. De huurinkomsten voor de groep lopen daarmee 
op tot C 6,8 miljoen per jaar. Het COA en de groep kennen elkaar goed van 
camping de Heidehoek in Wezep en uit Ommen, samen goed voor nog eens 
1 0 0 0 vluchtelingen. De plannen zijn voor tien jaar en daarna is er een locatie 
met plaats voor 2 1 0 0 arbeidsmigranten die een regelrechte bedreiging 
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kunnen vormen voorde werkgelegenheid van de eigen inwoners. De 
ondernemers willen serieus worden genomen, vooraf bij de plannen worden 
betrokken en samen naar bedreigingen en kansen kijken. De ondernemers 
willen overleg en geen strijd maar als hieraan geen gehoor wordt gegeven, 
gaan de ondernemers wel de strijd aan. Kleinere plaatsen als Rijs en Rekken 
wonnen hun strijd tegen het COA met succes. Zeewolde verdient een dialoog 
en een eerlijk en open proces. 

De heer Suithoff is een sociaal ondernemer en betrokken bij een 
vluchtelingenorganisatie. Hij vindt dat Zeewolde een prachtige plek heeft en 
dat de nodige vierkante meters met mensen in nood kunnen worden 
gedeeld maar dat de gemeente wel goed naar draagvlak moet zoeken. Hij 
adviseert de gemeente in gesprek te gaan met vrijwilligersorganisaties, 
maatschappelijke organisaties, ondernemers en kerken in Zeewolde over 
hoeveel asielzoekers Zeewolde kan huisvesten. Er moet sprake zijn van 
heldere communicatie. Het COA gaf op 21 mei j l . een lesje over hoe het COA 
eruitziet maar de gemiddelde Zeewolde wil weten wat hij of zij kan 
verwachten: Wat gebeurt er als hij of zij boodschappen doet of als kinderen 
uit het AZC bij iemands kinderen in de klas komen? Hij is tijdens zijn 
tientallen reizen in Afrika en Azië geconfronteerd met mensen in nood. Hij 
heeft afgeleerd naar die mensen te kijken als arm en crimineel en naar ze te 
kijken als mensen die ook vader zijn en die niets liever willen dan een baan 
en inkomen en die graag terug naar huis willen. Hij spreekt de hoop uit dat 
op die manier naar mensen in nood kan worden gekeken. Deze mensen 
komen hier niet allemaal om er financieel beter van te worden, het 
overgrote deel wil niets liever dan zo snel mogelijk naar huis. Hij wil tot die 
tijd een goede buur voor hen zijn. 

De heer Sijl vindt het niet verwonderlijk dat tijdens de informatiebijeenkomst 
op 21 mei j l . het "nee" luider klonk dan het "ja" omdat de komst van een 
grote groep vluchtelingen grote impact heeft. De reactie op het enige 
positieve geluid verwonderde hem. Niet iedereen is negatief over de komst 
van vluchtelingen naar Zeewolde. Zeewolde is een mooi dorp waar mensen 
in vrijheid leven. Hij is zich bewust van de rijkdom zeker in het licht van de 
duizenden vluchtelingen; mannen, vrouwen en kinderen die alles hebben 
achtergelaten om het vege lijf te redden. Nu wordt uit deze groep mensen 
via het COA de vraag gesteld hier enige tijd te mogen verblijven. Hij wil deze 
mensen verwelkomen en hen laten delen ín de rust, de vrijheid en de 
overvloed die hier zo normaal is. Hij is zich bewust van de 
verantwoordelijkheid die een "ja" met zich meebrengt voor de samenleving 
en de mogelijke nieuwe inwoners. De verantwoordelijkheid voor de 
samenleving is het bestuur toevertrouwd en hij spreekt het vertrouwen uit 
dat er een bij dit dorp passend besluit wordt genomen. De tweede 
verantwoordelijkheid, die voor een zwaar getraumatiseerde groep mannen, 
vrouwen en kinderen, wordt samen met het bestuur gedragen. Als 
vertegenwoordiger van een van de kerken zegt hij toe te doen wat in zijn 
vermogen ligt mensen die om hulp roepen bij te staan, niet alleen uit plicht 
maar vooral als voorrecht. Zeewolde kan niet veel doen aan de ellende die 
zich duizenden kilometers verderop afspeelt maar nu mensen daarvandaan 
op de stoep staan, is het mogelijk goed te doen en te laten zien dat er leven 
en een hoopvolle toekomst is. Hij wenst de gemeente veel wijsheid en Gods 
zegen in het te nemen besluit. 
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De heer De Wijk maakt zich zorgen. Het is niet relevant of meer mensen voor 
of tegen de komst van een AZC zijn maar de integriteit van het bestuur en de 
democratie is wel relevant. Er moet serieus naar draagvlak worden gezocht. 
Er is geroepen dat de tegenstanders onwetend zijn en een collegelid heeft 
gezegd dat iedereen di tegen is een racist is. Er gaat erg veel geld in om. Dat 
is ook relevant maar het meest relevant is wat de meeste Zeewoldenaren 
vinden en hij pleit voor een referendum. Dan wordt duidelijk of er draagvlak 
is. Als blijkt dat de meerderheid voor is, zal vrijwel iedere Zeewoldenaar die 
tegen is zich daarbij neerleggen maar die leggen zich niet neer bij een college 
dat op vrijwel dictatoriale wijze een besluit erdoor drukt vanwege een 
financieel belang. 

Mevrouw Vermeulen spreekt in namens een groot deel van de Zeewoldense 
gemeenschap. Er wordt de komende ti jd een beslissing genomen over een 
ingrijpende gebeurtenis in dit kleine dorp, namelijk de vestiging van een AZC. 
Het lijkt erop dat het college dit wil doen zonder inspraak en draagvlak van 
de burgers. Er ging een schok door de gemeente en er is verontwaardiging. 
Zij en veel anderen vragen de komst van het asielzoekerscentrum te 
heroverwegen. De korte termijn waarop de inwoners worden geïnformeerd 
voelt als een overvaltactiek. De schaarse informatie die de Zeewoldenaren 
krijgen, is al door de gemeente en het COA voorbereid en afgestemd. Ze 
noemt als voorbeeld heťvragenrondje tijdens de informatieavond. Voor de 
inwoners is er te weinig tijd om gezamenlijk plannen te maken en 
tegengeluiden te kunnen laten horen. Het COA heeft de gemeente 
waarschijnlijk overtuigd met gladde praatjes waarvan maar weinig is 
gebaseerd op de werkelijkheid en/of feiten vanuit bestaande AZC's, en 
waarschijnlijk ook de vooruitzichten op korte termijn, met of zonder 
persoonlijk financieel gewin. Gelet op berichtgeving uit het hele land, vreest 
ze voor de leefbaarheid in Zeewolde en de veiligheid van de inwoners. 
Enkele voorbeelden hiervan zijn de gebeurtenissen bij de asielzoekerscentra 
in Overloon en Budel. In Overloon zijn begaven statushouders zich in de 
tuinen van omwonenden en in Budel waren grootschalige vechtpartijen. Ze 
citeert uit de Volkskrant van 6 februari j l . : "In Nederlandse AZC's zijn de 
eerste zes maanden van 2014 2741 geweldincïdenten geregistreerd. 
Daaronder zijn 124 intimidaties en bedreigingen, 80 zelfmoordpogingen, 
13 zelfmoorden, 47 mishandelingen en 4 zelfverbrandingen". Deze cijfers 
heeft het COA zelf aangeleverd. Dit soort structurele incidenten is geen 
uitzondering en ook in Zeewolde komen dergelijke incidenten. 
De gemeente eist een fysieke afscheiding tussen het AZC en het 
migrantencentrum en ze denkt dat de gemeente en het COA problemen 
verwachten tussen de asielzoekers en de bewoners van het 
migrantencentrum. Verder is het mogelijk dat zich terroristen tussen de ruim 
1500 statushouders bevinden. Asielzoekers in de IJsselhallen in Zwolle geven 
aan dat er meerdere IS-strijders en aanhangers van Jabhat Al-Nusra zijn 
meegekomen naar Europa en Nederland. Ze denkt dat de veiligheid en de 
leefbaarheid in Zeewolde niet kan worden gegarandeerd. Er is geen goede 
controle op de achtergrond van deze mensen en als ze hier eenmaal zijn, 
kunnen ze gaan en staan waar ze willen. Verder komen deze mensen uit een 
gebied dat niet alleen door oorlog maar ook door verschillende culturen is 
verscheurd. Door de slechte controle komen deze mensen die allemaal uit 
tegengestelde cultuurgebieden komen, bij elkaar in een mega-
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asielzoekerscentrum met alle gevolgen van dien. Vechtpartijen zoals in de 
kleinere asielzoekerscentra in Budel en Overloon zullen ook hier 
plaatsvinden. Er is sprake van misleidingen en veel onduidelijkheden in de 
tot nu toe gegeven informatie zoals over de samenstelling van het AZC. De 
vertegenwoordiger van het COA gaf op de informatieavond aan dat het 
vooral gaat om mannen tussen de 18 en 50 jaar uit Eritrea en Syrië terwijl op 
de gemeentelijke website andere informatie staat en ook de op de COA-
website gepubliceerde cijfers geven een ander beeld. Ze vraagt zich af of het 
college en de raad inzien hoe ernstig het vertrouwen van de burgers is 
geschaad. Er is gezegd: "U hebt zelf voor ons gekozen tijdens de verkiezingen 
dus helaas kunt u hier alleen mee akkoord gaan" Met dergelijke 
opmerkingen voelen de inwoners zich stemvee, ze worden níet gezien als 
mensen die worden opgezadeld met een ingrijpende verandering in de 
samenleving. Het verdient ook geen schoonheidsprijs dat een referendum 
keihard van de hand wordt gewezen. De Zeewoldenaren zijn terecht bang, 
verbaasd, teleurgesteld en ze vrezen voor hun veiligheid. Help ze en zeg nee 
tegen dit mega-asielzoekerscentrum dat de maatschappelijke verhoudingen, 
de leefbaarheid en de veiligheid in Zeewolde aantast. 

De heer Polderman werd enkele weken geleden overvallen door het bericht 
dat in Zeewolde het grootste AZC van Nederland zou komen en hij vindt de 
Bosruiterweg niet geschikt. Het lijkt erop dat het college al een besluit met 
"ja, mits" heeft genomen en de informatieavond riep meer vragen op dan er 
antwoorden werden gegeven. Het gevoel is dat er zaken worden 
doorgedrukt. Hij vindt "nee, tenzij" een beter antwoord naar het COA. 
Daarbij moeten betere voorwaarden en een realistische planning worden 
geschetst. Het is jammer dat op social media in heftige bewoordingen de 
voors en tegens worden geuit. Dat brengt verdeeldheid onder de 
Zeewoldenaren en dat kan niet de bedoeling zijn. Hij is ook verbaasd dat niet 
is gekeken naar een soort adempauze toen bleek dat er veel tegenstand is. Er 
hadden alternatieven kunnen worden aangegeven, dat had voor meer 
draagvlak kunnen zorgen. Hij begrijpt dat Zeewolde iets moet doen maar de 
schaalgrootte en het tempo stuiten hem tegen de borst. Hij wil nadenken 
over een alternatief plan verder van de dorpskern op een plek waar minder 
problemen zijn dan op het Trekkersveld en het Horsterparc waar veel 
bedrijven zijn gevestigd die zorgen voor werkgelegenheid. Het Horsterparc is 
voor miljoenen aangelegd om aantrekkelijker voor nieuwe bedrijven te zijn 
maar hij kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de aantrekkingskracht 
met een asielzoekerscentrum in de buurt afneemt. Hij heeft een soort 
bewegingenkaart gemaakt waaruit blijkt dat iemand vanaf een AZC aan de 
Bostruiterweg op drie manieren naar het dorp kan; via de Gelderseweg, via 
de Blauwe diamant en via de Golflaan. Als mensen naar de dichtstbijzijnde 
winkel willen, komen ze bij de Coöp terecht en als ze verder naar het 
centrum willen, waaieren ze uit. Hij ziet het natuurgebied bij de Stichtse brug 
als een optie, daar is 6,7 ha beschikbaar en dat is ruim genoeg voor wat het 
COA wil. Het COA heeft voor 500 asielzoekers 4 ha nodig. Er is daar genoeg 
plek en het is verder van de dorpskern. Dat kan omdat het COA heeft 
aangegeven dat het AZC zelfvoorzienend is. Op deze manier is er weinig 
overlast. Dit geeft aan dat er naar de tegenstanders wordt geluisterd, dat de 
bezwaren serieus worden genomen en dat naar draagvlak wordt gezocht. Er 
moet in ieder geval een pauze worden ingelast om naar alternatieven te 
kijken. Hij stelt voor samen met Peter Epe, die het wil faciliteren, naar het 
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plan te kijken. Daarmee wordt voorkomen dat Polen en asielzoekers elkaar in 
de haren vliegen. Hij hoopt dat de gemeente dit serieus neemt omdat dan 
tegemoet wordt gekomen aan de vragen en wensen van veel inwoners van 
Zeewolde. 

De heer Godschalk merkt op dat kort geleden is gevierd dat Nederland 
70 jaar geleden bevrijd is. Hij heeft zijn hele leven in vrijheid mogen leven en 
hij wenst de asielzoekers diezelfde vrijheid toe. Hij geeft met veel plezier 
taalles aan een Oeigoerse arts en een Egyptenaar. 
Hij heeft als schrijver en dichter talent voor taal en hij mag dat op deze 
manier inzetten. Hij verwelkomt het AZC graag in Zeewolde. 

De voorzitter stelt de raad in de gelegenheid verhelderende vragen te 
stellen. 

De heer Sierksma vraagt of de heer Polderman heeft nagedacht over waar de 
kinderen naar school gaan en waar de mensen werken. Dat is in het plan dat 
de heer Polderman naar voren bracht gezien de afstand veel kostbaarder. 

De heer Polderman zegt dat het COA heeft aangegeven dat mensen op het 
AZC worden geëntertaind en dat kinderen daar naar school gaan. 

De heer Sierksma vraagt waar de mensen gaan winkelen. 

De heer Polderman heeft begrepen dat het COA openbaar vervoer regelt. Als 
het AZC bij de Stichtse brug komt, kunnen mensen ook naar Huizen of 
Almere. 

De heer Sonneveld reageert op de opmerking van mevrouw Van den Heuvel 
dat de mensen bang worden gemaakt met de bewering dat het rijk de 
gemeente een asielzoekerscentrum kan opleggen. Hij zegt dat het een feit is 
dat een aanwijzing via de provincie of het rijk kan volgen en dat de gemeente 
dan geen invloed meer heeft. De concepttekst van de aanpassing van de 
Crisis- en Herstelwet is al in de Staatscourant gepubliceerd. 

De heer Polderman heeft begrepen dat de gemeente Almere heeft aangeven 
niet meer dan 600 mensen in het huidige AZC te willen opvangen. Zeewolde 
moet ook iets doen, maar in de juiste verhouding. 

De voorzitter vraagt naar de zienswijzen van de raadsleden. 

Mevrouw Adema is voor de komst van een AZC maar wel onder bepaalde 
voorwaarden en rekening houdend met de zorgen van de inwoners en de 
ondernemers. Er zijn twee redenen waarom er een AZC moet komen. De 
eerste is een menselijke reden. Het gaat om mensen in nood. ledereen kent 
de beelden van de strijd in Syrië en het barbaarse handelen van bijvoorbeeld 
IS en het regime van Assad maar het is niet voor te stellen hoe het is als je 
huis of een heel dorp wordt kapotgeschoten, familieleden worden vermoord 
en je voor je leven moet vluchten. Amper drie weken geleden is de Tweede 
Wereldoorlog herdacht. Het is daarom de humane plicht er ook voor 
anderen in nood te zijn. In 2015 hebben 20.000 mensen een opvangplek in 
Nederland nodig en daarbij is de hulp van de gemeenten nodig. Er zijn in de 
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gemeente Zeewolde geen speciale omstandigheden waardoor deze 
gemeente geen vluchtelingen kan opvangen. Naast de verantwoordelijkheid 
als mens, heeft de gemeente Zeewolde als overheid ook een 
verantwoordelijkheid bij te dragen aan de oplossing van een groot landelijk 
en Europees probleem. Ze is blij dat het college een positieve basishouding 
heeft maar de bijdrage van Zeewolde moet wel redelijk zijn. De komst van 
veel vreemdelingen roept zorgen op over overlast, onveiligheid of enorme 
kosten en daarnaar moet worden geluisterd. Terechte zorgen moeten 
worden opgelost en onterechte zorgen vragen om goede communicatie. 
De gemeente moet de relatie met het COA zakelijk zien en er moeten harde 
afspraken worden gemaakt. Ze is blij dat het college voorwaarden heeft 
gesteld maar een aantal randvoorwaarden is veel te algemeen, waardoor het 
college het COA niet kan aanspreken op de juiste uitvoering ervan. Ze geeft 
enkele voorbeelden: 
- Waar mogelijk inkopen doen of opdrachten verstrekken in Zeewolde; 

Dat moet veel sterker worden geformuleerd: Je doet je business in 
Zeewolde tenzij dit aantoonbaar niet kan; 

- Een financiële bijdrage bij toename werkdruk; 
Er moet volledige compensatie worden gevraagd; 

- Voldoende contact met de wijkagent. 
Dat moet worden gespecificeerd. Het moet concreet worden gemaakt zodat 
voor beide partijen duidelijk is wat de gemeente wil en de uitvoering 
controleerbaar is. 
900 tot 1500 plekken is te veel. Veel Zeewoldenaren hebben geen moeite 
met de opvang van vluchtelingen maar wel met het grote aantal. Het is beter 
het aantal asielzoekers in de ti jd op te bouwen zodat het COA vertrouwen 
kan opbouwen, leder aantal is arbitrair en ze vraagt het college daarom om 
een onderbouwd voorstel. 
De procedure gaat erg snel. Zo'n belangrijk en gevoelig onderwerp vraagt om 
zorgvuldigheid en goede communicatie. Haast roept onnodige weerstand op 
en daardoor worden de hakken in het zand gezet. Er moet de tijd worden 
genomen, zorgvuldig worden geluisterd en veel gecommuniceerd. Dat geeft 
rust en vertrouwen. Veel mensen hebben goede ideeën en vertrouwen 
vraagt meer dan een informatieavond voor de bevolking en een beraad. Ook 
de keuze voor een buitenplanse afwijking waarbij de raad wordt gepasseerd 
roept vragen op, zeker in relatie tot de huisvesting van arbeidsmigranten. Er 
is nog erg veel onduidelijk over de vervolgaanpak en de communicatie. Ze 
vraagt zich af of al is nagedacht over een alternatieve locatie. De 
Christenunie vraagt het college dringend de haast uit het proces te halen en 
met een plan van aanpakte komen, procedureel en qua communicatie. Het 
is een collegebevoegdheid, maar er is wel draagvlak nodig en daarvoor is tijd 
nodig en moet moeite worden gedaan. De raad en de samenleving moeten 
erbij worden betrokken, voorwaarden moeten SMART zijn en er moet 
kritisch worden nagedacht over het aantal vluchtelingen dat bij Zeewolde en 
de situatie aan de Bosruiterweg past. De gemeenteraad kan de gewonnen 
tijd benutten om in de praktijk te kijken hoe een en ander werkt, welke 
voorwaarden in de praktijk belangrijk zijn en welk effect het aantal 
asielzoekers in de praktijk heeft. De praktijk is vaak verrassend anders dan 
achter een vergadertafel kan worden bedacht. De Christenunie stemt in 
principe in met een AZC. Dat is een menselijke verantwoordelijkheid en een 
verantwoordelijkheid naar de Nederlandse samenleving. Goede zorg voor 
vreemdelingen en mensen in nood is een Bijbelse opdracht maar het college 
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moet het COA wel goede voorwaarden stellen en de ti jd te nemen voor 
overleg met de samenleving in Zeewolde. 

De heer De Jonge heeft zich plaatsvervangend geschaamd over de manier 
waarop wordt gesproken over het verzoek van het COA. De vele posts op 
Facebook en Omroep Flevoland zijn hiervoor exemplarisch. De partijen 
struikelen in de pers over elkaar heen terwijl de discussie in deze raadzaal 
moet worden gevoerd. Gelukkig is in het Pinksterweekend ook in de kerken 
in Zeewolde stilgestaan bij de vestiging van een AZC en is breed opgeroepen 
op een sociale en humane wijze met vluchtelingen om te gaan. Hij spreekt 
zijn waardering uit voor mensen die in zo'n milieu een positief geluid durven 
te laten horen. Hij citeert dominee Lex Boot, predikant van de Protestantse 
gemeente Zeewolde omdat die het standpunt van het CDA dicht benadert: 
"Pinksteren verwarmt ons van binnen maar gooit ook de deuren open. Door 
de geest worden we gevormd om mensen van God te zijn in deze wereld. Zo 
gaan we in liefde kijken naar onze omgeving. Dat is nogal wat, om maar iets 
actueels te noemen. We kunnen niet meedoen aan bot negativisme als het 
gaat om de komst van asielzoekers in Zeewolde. We ontkennen de 
weerbarstigheid van het immense vluchtelingenprobleem echt niet. 
Integendeel, we zien echt wel dat de komst van asielzoekers veel vraagt als 
het gaat om voorzieningen en ordehandhaving. De sentimenten in de lokale 
media en de politiek zijn stuitend omdat het gaat om medemensen die geen 
kant op kunnen". Het CDA vindt het uit solidariteit en verantwoordelijkheid 
zijn plicht te reageren op het verzoek van de landelijke overheid om 
uitvoering te geven aan de zorg voor asielzoekers en zo humaan mogelijk 
met de asielzoekende medemens om te gaan. Ongeveer drie weken geleden 
is in Nederland 70 jaar vrijheid gevierd. Er is hier vrijheid omdat anderen in 
een ver land hebben gevochten voor deze vrijheid en men was blij dat onze 
vluchtelingen werden opgevangen in landen die in vrijheid leefden. Het CDA 
Zeewolde is wel van mening dat de gemeente Zeewolde niet de problemen 
voor Nederland moet oplossen en dat het verzoek daarom kritisch moet 
worden bekeken. De Bosruiterweg heeft niet de voorkeur van het CDA 
vanwege de ligging ten opzichte van de kern en vooral de combinatie met 
het Polenhotel. Hij vraagt het college daarom in overleg met het COA naar 
een alternatieve locatie te kijken. Het gaat om een plek waar geen dorp in 
een dorp en geen combinatie met arbeidsmigranten ontstaat. Het CDA 
steunt onder voorwaarden het collegebesluit om medewerking te verlenen 
aan het verzoek van het COA om een AZC te realiseren en het roept het 
college op de daaraan verbonden voorwaarden voor 1 juli a.s. met het COA 
overeen te komen. Het CDA pleit ook voor een transparante procedure en 
het heeft het volste vertrouwen in het college en de portefeuillehouder dat 
deze procedure wordt afgerond zoals beschreven. Het CDA is voor 
aanpassing van het beleid ten aanzien van vluchtelingen door de invoering 
van de ontheemdenstatus die tijdelijk verblijf in Nederland regelt, gericht op 
terugkeer. 
Dit beleid moet samengaan met een investering in veilige havens in de regio 
om zo de instroom in Nederland en Europa te beperken. Totdat dit is 
gerealiseerd, blijven humane voorzieningen voor vluchtelingen in Nederland 
erg noodzakelijk. De omvang van de voorziening moet worden afgestemd op 
de draagkracht van de locatie en mag niet leiden tot een grote 
maatschappelijke druk. Dit betekent concreet dat er een ideale mix moet zijn 
tussen het minimale aantal dat nodig is om een locatie onder de door het 
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college gestelde voorwaarden te realiseren en wat de gemeente Zeewolde 
aankan. Het CDA steunt daarom het verzoek van de Christenunie het aantal 
vluchtelingen goed te onderbouwen. Het CDA vindt de door het COA 
gevraagde aantallen een brug te ver. 

De heer Klop geeft aan dat de insprekers ervan verzekerd kunnen zijn dat het 
gemeentebestuur zorgvuldig zijn afwegingen maakt en besluiten neemt. Hij 
citeert uit het collegeprogramma 2014-2015: "Iedereen, jong of oud, vitaal of 
hulpbehoevend is welkom in Zeewolde en moet kunnen meedoen aan 
maatschappelijke activiteiten. Er is opnieuw grote vraag naar tijdelijke 
opvanglocaties voor asielzoekers. Indien daarom wordt gevraagd, zullen wij 
binnen de te stellen kaders onze verantwoordelijkheid daarvoor nemen". De 
gemeenteraad heeft op 30 oktober 2014 met dit collegeprogramma 
ingestemd. Het siert het college dat het, nu het werkelijke verzoek is 
binnengekomen, ruggengraat toont en met dit voorstel is gekomen. We 
kunnen onze ogen niet sluiten voor de vreselijke gebeurtenissen in de wereld 
en veel inwoners van onze gemeente doen dat ook niet. Ze zijn daarbij al 
jaren actief betrokken en ze zetten zich in om er iets aan te doen. Denk aan 
Zeewolde Werelddorp, de projecten in Burkina Faso, de wereldwijde 
ontwikkelingsprojecten van het Werelddiaconaat van de diverse kerken, de 
Zeewolder vrijwilligers van Vluchtelingenwerk Nederland, de vrijwilligers van 
Amnesty, de Zeewolder jongeren die in hun vakantie arme Roemenen helpen 
en de gastvrijheid en huisvesting die Jan Storm al jaren aan minderjarige 
asielzoekers verleent. Erg veel mensen in Zeewolde voelen zich betrokken bij 
wat er in de wereld gebeurt en zetten zich daarvoor belangeloos in. 
Belangeloos? leder mens heeft belang bij een wereld waarin mensenrechten 
worden gerespecteerd. In artikel 14 van de Universele verklaring van de 
rechten van de mensen staat: "Een ieder heeft het recht in andere landen 
asiel te zoeken tegen vervolging". Als rechten worden bedreigd, mag je 
vluchten naar een ander land. Dit is het uitgangspunt van de 
PvdA/GroenLinks. Nu wordt gevraagd aan de Bosruiterweg ruimte voor een 
AZC te maken, zegt de PvdA/GroenLinks dat er ruimte genoeg is in de 
gemeente Zeewolde, een gemeente die zo groot is als 't Gooi met maar één 
woonkern. Zeewolde heeft al ervaring met een AZC in de jaren '90. Toen 
waren er dezelfde emoties en toen is het uiteindelijk probleemloos verlopen. 
Het college heeft besloten medewerking te verlenen aan het verzoek van het 
COA onder voorbehoud van een aantal voorwaarden en de PvdA/GroenLinks 
stemt met enkele kanttekeningen in met deze voorwaarden. De situering 
naast de arbeidsmigranten vraagt in ieder geval om een goede scheiding, 
meer dan een afscheiding. De eis om waar mogelijk in Zeewolde inkopen te 
doen en opdrachten te verstrekken is bizar en dat mag geen serieuze 
voorwaarde zijn. De vraag hoe we beter kunnen worden van vluchtelingen is 
absoluut niet passend. De overige voorwaarden zijn redelijk en die steunt de 
PvdA/GroenLinks. Hij wil de voorwaarde toevoegen dat het 
gemeentebestuur alles in het werk stelt het AZC en haar bewoners deel te 
laten uitmaken van de Zeewolder samenleving. Zijn grote zorg is dat het AZC 
een bepaald volume moet hebben om aan de door het college gestelde 
voorwaarden te kunnen voldoen. Er hoort een niet gering kostenplaatje bij 
de realisatie van de voorwaarden. Investeringen moeten verantwoord zijn en 
aan het doel voldoen. Bij een redelijke omvang van het AZC is het financieel 
en organisatorisch mogelijk zoveel mogelijk kwalitatief goede voorzieningen 
op het AZC zelf te realiseren. Hoe kleiner het aantal bewoners van het AZC, 
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hoe groter het beroep op de Zeewolder samenleving en haar voorzieningen. 
Dat is niet erg, maar een goed georganiseerd professionele opvang is het 
beste voor de vluchtelingen. Als de discussie gaat over het maximale aantal 
te huisvesten vluchtelingen moet in ieder geval worden gezocht naar het 
juiste evenwicht tussen het aantal vluchtelingen en de mogelijkheid te 
voldoen aan de door het college gestelde voorwaarden. Hij vreest dat een te 
klein aantal vluchtelingen de uitvoering van de voorwaarden onmogelijk 
maakt en hij heeft geen bezwaar tegen 900 tot 1500 vluchtelingen. Dat 
aantal zal sterk fluctueren en vrijwel nooit het maximum zijn. Ervaringen van 
andere AZC's leren dat het aantal asielzoekers nooit een probleem is. Bij een 
goede organisatie en het realiseren van de gestelde voorwaarden, treden 
zeker niet meer problemen op dan in de gemiddelde samenleving. Onderdak 
bieden aan vluchtelingen is een daad van beschaving, humaniteit, 
barmhartigheid en solidariteit en daarvoor mag men iets over hebben. 
Deze mensen krijgen korte tijd van hun leven onderdak en hij weet zeker dat 
veel Zeewoldenaren na de realisatie van het AZC zich zullen inzetten voor de 
ontheemden en hen waar mogelijk bijstaan. 

Mevrouw Broertjes merkt op dat het college het verzoek van het COA om 
900 tot 1500 asielzoekers aan de Bosruiterweg bij het arbeidsmigrantenhotel 
te plaatsen met "ja, mits" heeft beantwoord. Er is eerder ambtelijk over 
gesproken maar op 15 april 2015 kwam de officiële aanvraag van het COA en 
ze vraagt wanneer de eerste ambtelijke en informele bestuurlijke gesprekken 
waren. De "mits" van het college bestaat uit een aantal inhoudelijke 
voorwaarden en een expliciete behoefte aan draagvlak bij de gemeenteraad 
en de bevolking. Wat de VVD betreft worden geen 900 tot 1500 asielzoekers 
aan de Bosruiterweg geplaatst vanwege gegronde zorgen over de openbare 
orde en veiligheid van zowel de inwoners als de asielzoekers. Tijdens de 
informatiebijeenkomst op 21 mei j l . werd gesteld dat deze zorgen ongegrond 
zijn maar de cijfers liegen niet. Elsevier zocht uit dat er in het eerste halfjaar 
van 2014 bijna 3000 incidenten waren. De locatie naast het 
arbeidsmigrantenhotel, gescheiden door een hek, versterkt deze zorgen. Er is 
wel degelijk een risico voor de openbare orde en veiligheid en ze vraagt zich 
af hoe de burgemeester over deze cijfers denkt. Het scenario waarin 
Zeewolde een AZC wordt opgelegd is gestoeld op onjuiste feiten. Volgens het 
ministerie van Veiligheid en Justitie was er in 2014 maar één opvanglocatie 
zonder instemming van het college en er is nooit een locatie via de rechter 
afgedwongen. Daarom is dreigen met een aanwijsprocedure vooral 
bangmakerij en de VVD begrijpt niet waar de angst vandaan komt dat het 
kabinet middels de Crisis- en herstelwet zal ingrijpen om een locatie af te 
dwingen. Ze vraagt een reactie van de burgemeester. Het gaat om een 
cruciaal onderwerp voor Zeewolde. Jong of oud, werkend of studerend, 
alleenstaand of met een gezin, iedere inwoner van Zeewolde krijgt direct of 
indirect met het AZC te maken. Daarom moet de aanvraag van het COA een 
uiterst transparant, zorgvuldig en toetsbaar proces kennen maar het huidige 
voorstel is transparant, zorgvuldig noch toetsbaar. Bij dit dossier kan niet in 
beslotenheid tot een voorlopig besluit worden gekomen waarna inwoners op 
de valreep een uitnodiging krijgen om hun mening te geven en hun zorgen te 
uiten. Draagvlak kan niet worden afgedwongen maar dat verdien je. Het 
college van B&W gaat na de officiële aanvraag van het COA over het proces, 
het besluit zelf wanneer het de burgers erbij betrekt en het college besluit 
zelf of het te nemen besluit een collegebesluit of een raadsbesluit is. De VVD 

Verslag Beraad 



15/27 
vraagt een inhoudelijke onderbouwing van de keuze van het college in 
dezen. De VVD wordt als coalitiepartner vanzelfsprekend aangesproken op 
de paragraaf in het collegeakkoord over de opvang van asielzoekers. Ze 
citeert: "Er is opnieuw grote vraag naar tijdelijke opvanglocaties voor 
asielzoekers. Wij zullen, indien daar om wordt gevraagd, binnen te stellen 
kaders onze verantwoordelijkheid nemen". Hierin staat niets over aantallen 
of locaties, maar wel over het nemen van verantwoordelijkheid en dat is een 
kernwaarde van de VVD die de VVD erg serieus neemt. Vandaar dat de VVD 
die verantwoordelijkheid breed interpreteert. De VVD-fractie neemt haar 
verantwoordelijkheid naar de Zeewolder inwoners door zich niet door het 
COA te laten opjagen en door te stellen dat het huidige COA-voorstel qua 
locatie en omvang onverantwoord is. De VVD voelt zich daarin gesteund 
door de massale opkomst en het duidelijke sentiment op de 
informatiebijeenkomst van 21 mei j l . Ze citeert nogmaals uit het 
collegeprogramma: "We betrekken inwoners bij de directe leefomgeving in 
de opgave waarvoor wij als gemeente staan. Bij aanvang van een proces met 
mogelijke gevolgen voor onze inwoners, moet worden bepaald of en zo ja op 
welke wijze inwoners worden betrokken". Ze vraagt hoe het college het 
huidige proces met dit citaat rijmt. De inwoners staan niet voor- maar 
helemaal achteraan het proces. De VVD wil dat het college zelf aan de 
touwtjes trekt. Dat betekent dat het zelf de keuze maakt en dat de 
gemeenteraad geen beslissing hoeft te nemen maar ook dat het college het 
huidige COA-voorstel kan verwerpen. De VVD hoort graag welke afspraken 
precies met het COA, de betreffende ondernemer en de eigenaar van het 
terrein zijn gemaakt. De VVD hoort ook graag of al procedures in gang zijn 
gezet om de bestemming van het gebied te wijzigen. De belangrijkste vraag 
van de VVD is of het college echt vindt dat er voldoende draagvlak voor het 
huidige voorstel onder de bevolking is en de roept het college op een 
duidelijk "nee" uit te spreken richting de ondernemer en het COA. Het 
huidige voorstel moet van tafel. Als het COA in overleg met de ondernemer 
tot een ander aantal asielzoekers komt, volgt een nieuwe aanvraag en die 
aanvraag zal de VVD opnieuw beoordelen. Dan moet er vanaf het begin 
openbaarheid en transparantie zijn met een nadrukkelijke rol voor de 
inwoners, de ondernemers en de omwonenden. 

De heer Steijger heeft de afgelopen weken met veel voor- en tegenstanders 
gesproken. De VVD speelt in een persbericht de vermoorde onschuld en 
daardoor is de verdeeldheid in het dorp flink aangewakkerd. Met het 
standpunt vluchtelingen in Zeewolde af te wijzen en de discutabele 
argumenten daarbij, zet de VVD de tegenstellingen in het dorp bewust op 
scherp. De VVD weet dat iedere echte vluchteling recht heeft op een veilig 
onderkomen. Dat is landelijk het beleid van de VVD en de VVD-fractie 
onderschrijft het collegeprogramma waarin staat dat het college zal 
meewerken aan de vestiging van een opvanglocatie. Door vluchtelingen 
resoluut af te wijzen toont de VVD een schizofrene, een kortzichtige maar 
ook een erg zelfzuchtige houding. Er is ook een morele verplichting om 
vluchtelingen en ontheemden op te vangen en er zijn verantwoordelijkheden 
voor de ellende in de wereld. Zeewolde alleen is niet in staat het 
vluchtelingenprobleem op te lossen, regionale opvang is het beste, geld voor 
ontwikkelingshulp moet in het vluchtelingenprobleem worden gestopt en 
terugkeer als het weer veilig is, moet het uitgangspunt zijn. In de huidige 
situatie kunnen vluchtelingen en ontheemden niet botweg worden 
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afgewezen en kan het niet alleen aan anderen worden overgelaten om het 
probleem op te lossen. Dit heeft niet te maken met dualisme maar er is 
sprake van een ernstige vertrouwensbreuk. De vraag is zelfs wat het woord 
van de VVD waard is. De fractie zegt het een en later het ander en dat heet 
woordbreuk. De wethouder doet wat is afgesproken en het bestuur van de 
VVD adverteert met een staaltje populisme van de zuiverste soort. Hij neemt 
aan dat de fractievoorzitter van de VVD haar bestuur op de hoogte heeft 
gehouden van de procedure, zeker omdat de fractie en het bestuur een 
gezamenlijke advertentie hebben ondertekend waarin gebrek aan inspraak 
wordt gesuggereerd, terwijl de VVD precies op de hoogte was van de 
plannen. De fractie of het bestuur van de VVD spreekt over een gebrek aan 
transparantie en schoffeert daarmee de raad en het college. De VVD heeft 
een wethouder in het college en hij vraagt of de fractie het normaal vindt de 
eigen wethouder in zijn hemd te zetten, of de fractie van de VVD wel weet 
wat er speelt en of die beseft wat er gebeurt en welke gevolgen de botte 
afwijzing van vluchtelingen heeft op het vertrouwen in de VVD-fractie. Hij 
denkt dat deze uitglijder wordt veroorzaakt door politieke onervarenheid en 
een overdosis opportunisme. De zienswijze van de VVD is bekend, namelijk 
geen vluchtelingen in Zeewolde en de VVD hoeft nu niet meer te spreken 
over de randvoorwaarden omdat alles wat mevrouw Broertjes zegt afbreuk 
doet aan de resolute afwijzing en haar geloofwaardigheid. De VVD kan de 
zaak nog wel frustreren met allerlei vragen voor de bühne en quasi kritische 
windowdressing. Als de overige collegepartijen genoeg hebben van de 
escapades van de VVD, zijn Zeewolde Liberaal en D66 bereid de plaats van de 
W D in te nemen en wat hem betreft mag wethouder Van der Es gewoon 
blijven zitten. 
Er is veel kritiek op de tot nu toe gevolgde procedure. Dat komt mede door 
de summiere berichtgeving en de suggesties dat het besluit erdoor wordt 
gefietst. Zeewolde Liberaal heeft steeds bezwaar gemaakt tegen de 
beslotenheid waarin de informatie aan de raadsfracties werd verstrekt. 
Mede door het populisme van de VVD ontstaat ruimte voor speculatie en 
verzinsels. Daardoor wordt al snel de schijn gewekt dat in de 
achterkamertjes al van alles is besloten. Dat maakt de kloof tussen de burger 
en de politiek groter en ontstaat het beeld: Wat maakt het uit, het is toch 
allemaal al besloten. Er is bepaald dat het college beslissingsbevoegd is wat 
betreft de vestiging van een AZC in Zeewolde en in het collegeprogramma 
staat dat het college zal meewerken aan de vestiging van een AZC als daarom 
wordt gevraagd. De meerderheid van de raad steunt dat. Het staat dus vast 
dat er een AZC komt als daar om wordt gevraagd en het gaat om de 
volgordelijkheid van de zaken. Er ligt formeel een verzoek voor de vestiging 
van een AZC aan de Bosruiterweg maar het is niet aan het college maar aan 
de raad om tot vestiging van een AZC te besluiten. De gemeenteraad als 
hoogste bestuursorgaan beslist over geld en bestemmingsplannen. De 
plannen voor een AZC aan de Bosruiterweg gaan over het vestigen van 
vluchtelingen in het bestaande Polenhotel en de realisatie van nieuw 
onderkomen voor arbeidsmigranten. De raad heeft in 2013 het 
bestemmingsplan Bosruiterweg aangepast om de vestiging van 
arbeidsmigranten mogelijk te maken. Die bestemming moet nu worden 
gewijzigd voor vluchtelingen met andere randvoorwaarden en regels. De 
raad gaat over de wijziging van het besluit en ook de aanpassing van het 
bestemmingsplan voor een nieuw Polenhotel is een raadsbeslissing. Het gaat 
hier bovendien om geld. Volgens het college zijn de financiële gevolgen op 
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dit moment nog niet van toepassing, maar worden de financiële 
consequenties meegenomen in het overleg met het COA. Zeewolde Liberaal 
wil die consequenties en de financiële gevolgen graag aan de voorkant zien. 
De raad en niet het college gaat over het geld. Hij wil eerst de financiële 
consequenties op tafel hebben en daarna een besluit over de vestiging 
nemen en niet andersom. De raad neemt het besluit, niet of er een AZC moet 
komen maar waar en daarna welke omvang het beste past, inclusief de 
financiële gevolgen. 
De verantwoordelijke wethouder en niet de burgemeester moet het AZC 
behandelen omdat in de randvoorwaarden allerlei zaken staan die er pas toe 
doen nadat de raad een besluit heeft genomen. Tot die tijd gaat het om een 
ruimtevraag en niet om een handhavingsvraag of een veiligheidsvraag. 
Wethouder Van der Es is portefeuillehouder Ruimte en daarom moet hij dit 
dossier onder zijn hoede nemen zodat het voor de buitenwereld wat 
duidelijker is. Het gaat ook om de beeldvorming. Die is niet goed en die is er 
zeker niet beter op geworden na de suffige presentatie van het COA. Het 
COA geeft C 1,5 miljoen uit aan pr en dan kan worden verwacht dat iemand 
een fatsoenlijke presentatietraining krijgt. Het kan ook opzet zijn geweest; de 
aanwezigen worden in slaap gesust met een saaie presentatie. 
Zeewolde Liberaal is niet tegen een AZC in Zeewolde. De individuele vrijheid 
van de mensen staat hoog in het vaandel, ook die van vluchtelingen die 
wegens vervolging of oorlog asiel aanvragen. Asiel is een primair 
mensenrecht. Dat is vastgelegd in de Universele verklaring van de rechten 
van de mens en in verdragen van internationale organisaties zoals de VN, de 
raad van Europa en de Europese Unie. Daarnaast zijn de mensenrechten 
vastgelegd in nationale grondwetten waaronder die van Nederland en die 
kunnen niet zomaar worden afgewezen. Het is een liberaal beginsel dat alle 
mensen gelijkwaardig zijn en dezelfde rechten hebben. Afwijzing en 
uitsluiting is erg verwerpelijk en griezelig. 
De vraag is waarom alleen de mogelijkheid van een AZC aan de Bosruiterweg 
naar voren komt en Zeewolde Liberaal adviseert ook andere locaties te 
overwegen. De gemeente kan alternatieve locaties aangeven en hoeveel 
vluchtelingen per alternatieve locatie kunnen worden gehuisvest, passend bij 
Zeewolde. Hij vraagt het college de Oosterwoldoptie van de heer Polderman 
serieus te nemen en het te benaderen vanuit de mogelijkheden en niet 
vanuit de onmogelijkheden en oplossingen en geen problemen te zoeken. Hij 
neemt aan dat het COA werkt met projectontwikkelaars die niet 
locatiegebonden zijn. 
Hij vindt dat 1500 maar ook 900 vluchtelingen op korte afstand van de 
dorpskern geen doel moet zijn. Er moet een evenwicht worden gevonden dat 
bij het dorp Zeewolde past. Een groot AZC aan de Bosruiterweg is geen 
realistische optie. Daar is de helft van wat het COA wil meer aan de orde. Hij 
wil ook geen bandbreedte omdat dit al gauw wordt uitgelegd als een soort 
salamitactiek en hij wil een maximum stellen. Als het centrum dichtbij 
Zeewolde komt, wordt het aantal vluchtelingen wat minder en op een locatie 
zoals het Oosterwold kunnen wat meer vluchtelingen worden gehuisvest. In 
dat geval kan aan een kernlocatie worden gedacht. Dat hoeft niet, maar het 
is niet uit te sluiten. Haast is een slechte raadgever en hij adviseert het 
college meer tijd te nemen en een realistische planning te maken met ruimte 
voor alternatieven en inspraak van burgers en ondernemers. Hij heeft geen 
opmerkingen over de door het college opgestelde lijst met 
randvoorwaarden, op een enkele verwijzing naar de financiële consequenties 
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na, omdat ze te locatiegebonden zijn. Dat heeft ook te maken met de 
volgordelijkheid. Er moet eerst worden beslist waar het AZC komt. Het COA 
kan een verzoek indienen maar de gemeente Zeewolde bepaalt zelf waar de 
beste mogelijkheden zijn. Hij wil dat de gemeente een actieve regierol 
neemt. Pas als er overeenstemming is over de voorwaarden en de raad een 
besluit heeft genomen, komen de randvoorwaarden aan de orde. 

De heer Visser merkt op het college beslist wel of geen medewerking te 
verlenen aan het verzoek van het COA tot een AZC aan de Bosruiterweg. De 
fractie van BurgerBelang is blij met de raadpleging van de burgers omdat de 
vestiging van een AZC grote impact op de inwoners heeft. De inwoners gaven 
tijdens de informatieavond op 21 mei j l . duidelijk blijk van die impact. Het 
verzoek van het COA bevat een impliciete keuzemogelijkheid voor het 
gemeentebestuur: Wel of niet meewerken aan het verzoek. Bij niet 
meewerken is het mogelijk dat de minister een aanwijzing geeft waardoor 
het AZC er tegen de wil van de gemeente toch komt. Gelet op de aard en de 
omvang van de problematiek, is de kans op een aanwijzing erg groot. Het 
gevolg is dat het gemeentebestuur volledig buitenspel wordt gezet. Het AZC 
komt er ook als wel medewerking wordt verleend maar dan kan de 
gemeente wel eisen stellen. Het maakt niet uit of je door de kat of door de 
hond wordt gebeten en BurgerBelang wil de pijn zo laag mogelijk houden. 
Uit de reacties uit de zaal tijdens de bijeenkomst in de Levant bleek dat de 
bezwaren zich vooral richten op het aantal asielzoekers. Zeewolde heeft 
jaren geleden ook asielzoekers opgevangen, toen ging het om 800 mensen. 
Nu gaat het over bijna het dubbele en BurgerBelang begrijpt de emotionele 
reacties. 1500 mensen is 796 van het totale aantal inwoners van Zeewolde en 
dat is onevenredig veel. Almere met 193.165 inwoners vangt 800 
asielzoekers op, dat is 0,4/6. De gemeente Noordoostpolder met 46.501 
inwoners vangt 1400 asielzoekers op, dat is 396. De gemeente Dronten met 
40.384 inwoners heeft de grootste opvanglocatie van Nederland en daar 
worden 1300 asielzoekers opgevangen, 13,296. Het aantal opvangplaatsen 
staat in geen enkele verhouding tot het aantal asielzoekers dat het COA in 
Zeewolde wil plaatsen. De onderbouwing van het aantal voor Zeewolde is 
onduidelijk, het lijkt erop dat alleen is gekeken naar mogelijke beschikbare 
huisvestingsruimte en het riekt naar willekeur. Ook de presentatie van het 
COA tijdens de informatiebijeenkomst gaf daarover geen duidelijkheid. De 
presentatie riep meer vragen op dan er antwoorden werden gegeven. Dat is 
een gemiste kans en de reacties werden daardoor alleen maar feller. 
Vluchtelingen- en asielbeleid is een Europese en een landelijke zaak maar de 
gevolgen komen op het bordje van de lokale gemeenschap. Het is aan het 
gemeentebestuur de verantwoordelijkheid te nemen voor de uitvoering van 
dat beleid en BurgerBelang ontloopt die verantwoordelijk zeker niet. Het 
aantal opvangplaatsen in Zeewolde moet zo laag mogelijk zijn en onder de 
voorwaarde dat de huidige voorzieningen in het kader van gezondheidszorg, 
onderwijs, politietoezicht en handhaving op eigen terrein van het AZC 
gebeuren. Daarmee wordt voorkomen dat de voorzieningen in het dorp op 
kosten van de eigen inwoners extra worden belast. Het initiatief van de heer 
Polderman om een opvangvoorziening voor asielzoekers op het Oosterwold 
te realiseren, moet worden onderzocht en dat geldt ook voor eventuele 
andere initiatieven. Ook hiervoor moet de tijd en de rust worden genomen. 
De voorwaarden van het college zijn gericht op het voorkomen van 
overbelasting van de voorzieningen in het dorp en het beperken van de 
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overlast. BurgerBelang steunt deze voorwaarden. Hij vraagt of er gesprekken 
zijn geweest met de exploitant van de arbeidsmigrantenfaciliteit over het feit 
dat het COA een asielzoekerscentrum in de buurt wil vestigen. 

De heer Van der Meer heeft gemerkt dat de aanvraag voor een AZC in 
Zeewolde tot heftige emoties leidt. De beelden van de bootvluchtelingen 
laten hem niet onberoerd. Een deel van de familie komt vaak om en de rest 
van de familie zoekt een weg in Europa. Zeewolde is niet verantwoordelijk 
voor het misdadige gedrag van de mensen die overtochten organiseren maar 
er is wel gevoel voor de afschuwelijk omstandigheden waaronder de 
bootvluchtelingen de Middellandse Zee oversteken. De wanhoop is groot als 
iemand huis en haard verlaat voor een onzekere toekomst. Hij hoorde van 
een tolk/vertaler uit Libanon die al dertig jaar in Nederland woont dat zijn 
familie moet betalen om zijn ouders in Syrië te laten beschermen. Bij heftige 
emoties verdwijnt de rationaliteit vaak. Vrijheid van meningsuiting is een 
kostbaar bezit en het respect voor andersdenkenden is dat ook maar dat is 
helaas afwezig. Een groot deel van de vluchtelingen komt uit Syrië, een land 
met een oude beschaving, zuchtend onder vijftig jaar dictatorschap van de 
familie Assad. Het land ligt in puin en ongeveer 7 miljoen Syriërs zijn op de 
vlucht. Ze zijn in eerste instantie naar landen in de regio gegaan. Libanon 
vangt 2,5 miljoen vluchtelingen uit de regio op, terwijl dit land met 5 miljoen 
inwoners zucht onder de gevolgen van de burgeroorlog die jaren heeft 
geduurd. Ook Jordanië, Turkije en Irak vangen miljoenen vluchtelingen op. 
Na drie jaar binnenlandse oorlog zochten Syriërs in 2014 voor het eerst hun 
toevlucht in Europa. Een Syriër is gehecht aan zijn land en wil daar blijven 
tenzij de situatie uitzichtloos is. Meestal wordt een gezinslid vooruitgestuurd 
en is er hoop op gezinshereniging. Nederland is geen voorkeursland omdat 
de taal te moeilijk is en gezinshereniging langer duurt dan in andere 
Europese landen. Duitsland heeft in 2014180.000 Syriërs toegelaten maar 
Nederland is erg terughoudend. Nederland biedt al eeuwen bescherming aan 
mensen die vanwege hun geloof, hun geaardheid of hun overtuiging niet in 
hun eigen omgeving kunnen blijven zoals de Hugenoten, de Sefardische 
Joden en de vluchtelingen tijdens de oorlog op de Balkan. Die traditie moet 
blijven. In deze redenering past het standpunt van het coalitieakkoord: 
verantwoordelijkheid nemen als daarom wordt gevraagd en D66 
onderschrijft dat standpunt. Het is niet voor het eerst dat wordt gezegd: "Wij 
zijn voor, maar niet in ons dorp, laat een ander ervoor opdraaien". Hij ziet de 
noodzaak van het verzoek in en steunt het voorstel. Het AZC moet groot 
genoeg zijn om te kunnen voldoen aan de voorwaarde voor eigen 
voorzieningen op medisch gebied en scholing. Hij vraagt zich af waar de 
angst vandaan komt. Vluchtelingen met een status zitten onder een 
vergrootglas, bij strafbare feiten verliest hij of zij de status van vijf jaar. De 
probleemloze opvang in andere AZC's bewijst dat crimineel gedrag in de 
Nederlandse samenleving in de praktijk niet aan de orde is. D66 is voor de 
overeenkomst met het COA voor het vestigen van een AZC. Hij vraagt 
waarom is gekozen voor de Bosruiterweg. Deze weg wordt afgewaardeerd 
door de komst van zoveel vluchtelingen. Hij vraagt zich af of de eigenaar van 
het terrein dit heeft bepaald, het college heeft nagedacht over andere 
plaatsen of dat het een een-tweetje tussen de eigenaar en het COA is. Gratis 
wifi voorkomt veel overlast in het dorp en is essentieel voor de contacten 
met het thuisfront. 
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Hij vraagt het college de gemeenten in Nederland die ervaring hebben met 
de combinatie van vluchtelingen en arbeidsmigranten te verzoeken deze 
ervaring te delen met de raad en de bevolking van Zeewolde. Ten slotte 
merkt hij op dat de communicatie met de inwoners anders moet omdat het 
beeld is dat alles in achterkamertjes wordt bedisseld. 

De heer Sonneveld geeft aan dat het kabinet op basis van de Crisis- en 
herstelwet een wetsvoorstel in de Staatscourant heeft gepubliceerd dat het 
mogelijk maakt de lokale overheid te passeren en middels een aanwijzing 
een AZC te plaatsen zonder dat er beroep mogelijk is. Deze wet wordt 
komende zomer van kracht omdat er zoveel asielzoekers naar Nederland 
komen. Hij vindt het politiek-bestuurlijk ongepast dat de VVD dit blijft 
ontkennen omdat dit leidt tot een onzorgvuldige besluitvorming. Eerst gold 
deze wet voor infrastructurele werken zoals de aanwijzing van Lelystad 
Airport en nu is dit ook het geval voor de plaatsing van een AZC. Nu het COA 
al vergaande afspraken met de eigenaar van een perceel aan de 
Bosruiterweg heeft gemaakt, is de kans groot dat een dergelijke aanwijzing 
volgt als de gemeente dit verzoek tot een AZC bij voorbaat afwijst. Leefbaar 
Zeewolde wil voorkomen dat de gemeenteraad buitenspel wordt gezet 
waardoor het de belangen van de inwoners van Zeewolde niet meer kan 
behartigen. Leefbaar Zeewolde heeft het door de raad aangenomen 
collegeakkoord ondertekend en daar in staat: "Er is opnieuw een grote vraag 
naar tijdelijke opvanglocaties voor asielzoekers. Wij zullen, indien daar om 
wordt gevraagd, binnen te stellen kaders onze verantwoordelijkheid 
nemen". Leefbaar Zeewolde staat voor haar handtekening en wil alleen 
onder strenge voorwaarden een AZC overwegen. De voorwaarden die 
Leefbaar Zeewolde stelt aan het beheer van het AZC komen voor een groot 
deel overeen met de door het college aangedragen kaders. Het AZC mag niet 
leiden tot verhoogde druk op de gezondheidszorg in het dorp, het COA 
organiseert orde en handhaving op het terrein, het COA financiert de politie-
inzet en scholing vindt uitsluitend plaats op de AZC-locatie. Dat alles inclusief 
de noodzakelijk logistieke en verkeerskundige aanpassingen en die zijn voor 
rekening van het COA, dat mag de gemeente niets kosten. Deze 
voorwaarden moeten contractueel worden vastgelegd en dooreen 
monitoringsprogramma worden bewaakt om toe te zien op de juiste 
implementatie en naleving. Bij een overtreding of het niet nakomen van deze 
beloften en afspraken, volgen sancties met als uiterste consequentie dat het 
AZC wordt gesloten. Er moet sprake zijn van duidelijke afspraken, 
consequenties en sancties. 1500 vluchtelingen is veel te veel. Hij is voor een 
getrapte ontwikkeling: Eerst worden maximaal 200 vluchtelingen 
opgevangen en na twee jaar wordt geëvalueerd of het AZC zich naar wens 
ontwikkelt. Vervolgens kan aan de gemeenteraad en de bevolking worden 
voorgelegd het AZC uit te breiden tot een nader te bepalen maximum aantal 
vluchtelingen. De eerste 200 bewoners kunnen een nuttige bijdrage leveren 
door de nieuwe asielzoekers op te vangen. Het COA zoekt volume en dat kan 
op twee manieren: Door veel kleine of een paar grote AZC's te stichten. De 
eerste optie is beter voor de vluchtelingen zelf en voor de gemeenten waar 
een AZC komt. Waarschijnlijk vindt het COA 200 vluchtelingen te weinig maar 
in het collegeprogramma staat dat Zeewolde en niet het COA de kaders stelt. 
De fractie van Leefbaar Zeewolde heeft nog veel vragen over de locatie van 
het AZC en hij wil meer tijd om te kijken of deze optie naast het 
migrantenhotel wel de juiste is. Hij begrijpt dat er haast bij is, maar zo'n 
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belangrijk besluit kan best een maand worden uitgesteld. De overeenkomst 
met het COA is voor vijf jaar met een moment voor evaluatie waarin wordt 
gekeken of het AZC blijft of wordt gesloten. Dat is een belangrijk moment en 
hij wil dat dit moment met de gemeenteraad wordt besproken. 

De voorzitter geeft aan dat een deel van de gestelde vragen pas kan worden 
beantwoord als er concrete afspraken zijn gemaakt. Hij geeft het woord aan 
de adviseur van het college, de heer Hamstra om de vragen die nu wel 
kunnen worden beantwoord te behandelden. 

De heer Hamstra geeft aan dat de eerste gesprekken met het COA dateren 
van mei-juni 2014, toen was er landelijk een enorme druk op de korte 
termijnopvang. Daarna werd het rustig en eind 2014 zijn de contacten weer 
opgepakt en in april j l . kwam er een concreet verzoek. De politieke vragen 
kan hij niet beantwoorden, die worden meegenomen in het advies aan het 
college. Hij kan nu niet aangeven wat het minimale aantal asielzoekers kan 
zijn waarmee aan de randvoorwaarden kan worden voldaan. Het is lastig nu 
de vragen concreet te beantwoorden. 

De voorzitter schorst de vergadering. 

De voorzitter heropent de vergadering en hij draagt het voorzitterschap over 
aan de heer Sonneveld. 

De vicevoorzitter geeft het woord aan de burgemeester. 

Burgemeester Gorter heeft als voorzitter van het college en de raad de 
informatieavond van 21 mei j l . geleid. Dat kan alleen als er een 
collegevoorstel is dat door het college unaniem wordt gedragen. Nu is de 
voorfase van een normale procedure en de portefeuillehouder moet aan het 
werk als de voorstellen nader worden uitgewerkt. Die normale procedure 
begint op het moment dat het college een formeel besluit heeft genomen 
waartegen bezwaar en beroep open staat. Dat besluit komt normaal 
gesproken aan de orde in de daarvoor geëigende gremia. Het 
gemeentebestuur van Zeewolde heeft iedereen in een vroegtijdig stadium 
geïnformeerd. Op 14 april j l . kwam het verzoek bij het college binnen en de 
fractievoorzitters zijn daarvan nog dezelfde dag in kennis gesteld. De 
portefeuillehouder Ruimtelijke ordening en hij hebben op 24 april j l . het 
eerste gesprek met het COA gehad. De VVD vraagt dus naar de bekende weg. 
De belanghebbenden worden erbij betrokken als de formele procedure start. 
Er is nog geen besluit, de raad zit aan de voorkant van het proces en krijgt de 
kans inbreng te leveren op de wijze waarop het college een besluit neemt, 
voordat het besluit wordt genomen. Het gemeentebestuur heeft niet 
besloten dat er op deze locatie 1500 asielzoekers komen maar er is een 
verzoek binnengekomen om tussen de 900 en de 1500 asielzoekers een plek 
te geven en de raad heeft de gelegenheid zienswijzen aan het college 
kenbaar te maken. Het college neemt zijn verantwoordelijkheid en hij hoopt 
dat de raad dit ook doet. Het college neemt de tijd die nodig is voor een 
zorgvuldig besluit en het neemt niet al op 2 juni a.s. een besluit. Er is nog 
maar één gesprek met het COA geweest en er moet nog worden gesproken 
met allerlei belangengroeperingen. Er moeten ook nog nadere afspraken 
worden gemaakt met de huisartsen en de scholen. De randvoorwaarden zijn 
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cruciaal en het college kan dit besluit alleen binnen de randvoorwaarden 
nemen. Hij heeft op 21 mei j l . aan de vele aanwezige inwoners beloofd dat 
die randvoorwaarde heilig zijn en dat betekent dat er alleen een AZC kan 
komen onder die randvoorwaarden. Het gaat om een termijn van vijf jaar en 
de evaluatiepunten worden vooraf vastgelegd. In veel gemeenten is er pas 
een bewonersavond als het college het besluit heeft genomen en de 
procedure start maar hier is was al een bewonersavond voordat er een 
formeel besluit is. Er is gevraagd of de Bosruiterweg wel een goed locatie is 
en waarom het college dit doet. Het college doet niets maar het gaat net zo 
als bij een ondernemer die zich ergens wil vestigen. Die komt met een 
voorstel, dat weegt het college af en het neemt en besluit. Als mensen het 
niet eens zijn met voorstellen die de procedure in gaan, wordt er op dat 
moment met de mensen over gesproken. In dit geval had het COA contact 
met deze eigenaar; het COA heeft ook twee andere locaties bij deze eigenaar 
en het verzoek kwam van het COA. Het is niet aan het college om naar 
andere locaties te kijken, dat is aan het COA. Die moet met voorstellen 
komen en die moet grond kopen of huren. De gemeente is de 
vergunningverlenende instantie. Het COA komt met ideeën en de gemeente 
reageert op dat verzoek. Het is geen verzoek van het college maar van het 
COA. Het is niet zo dat wie dan ook dreigt met de Crisis- en herstelwet. Er 
staat een voorstel in de Staatscourant. De regering bepaalt wel wanneer het 
zover is dat het kan doorgaan maar het voorstel ligt er en dat is begrijpelijk 
omdat discussies zoals die hier worden gevoerd ook in andere gemeenten 
worden gevoerd. Landelijke en internationale wetgeving gaan boven lokale 
wetgeving en daarom is het verstandig te spreken over wat Zeewolde wil en 
hoe. Wat dat betreft is het voorgenomen besluit, "ja, mits", 
voorwaardenstellend, een goed collegevoorstel dat de raad kan aanvullen. 
De tekst staat in het collegeprogramma dat door de voltallige raad wordt 
gesteund en het college neemt de opmerking van de raad zeker serieus. Hij 
heeft niet alle antwoorden op de gestelde vragen paraat. Er zijn gegevens 
over het aantal incidenten, de grootte en ligging van de AZC's en die kunnen 
aan de raad worden verstrekt. Het doel van vandaag is input voor een 
collegebesluit te krijgen en hij zegt toe dat alle gemaakte opmerkingen naar 
het college gaan en bij de stukken worden gevoegd. Dat geldt ook voor wat 
er verder nog komt met betrekking tot het COA in de aanloop naar 
zorgvuldige besluitvorming door het college. 

De heer Van der Meer vraagt of het college bereid is informatie in te winnen 
bij gemeenten die ervaring hebben met een combinatie van vluchtelingen en 
arbeidsmigranten. 

Burgemeester Gorter zegt dat toe. 

De heer De Jonge begrijpt dat het de rol van het COA is op zoek te gaan naar 
alternatieve locaties, maar als iedereen nu zegt dat de Bosruiterweg 
misschien niet de meest ideale locatie is, is het slim dat het college die rol 
wel op zich neemt om te voorkomen dat de niet-gewenste optie doorgaat. 
Hij vraagt of dit mogelijk is. 

Burgemeester Gorter zegt dat dit gaat over grondaankopen en gesprekken 
met eigenaren. Dat is een onderwerp voor een portefeuillehouder. Als 
voorzitter van college en de raad heeft hij een rol naar de bevolking en de 
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raad en deze detailvragen horen bij de portefeuillehouders. Hij vindt het 
uniek als het college als grondmakelaar voor het COA optreedt. 

De heer Steijger zegt dat dit regelmatig gebeurt. Bovendien is de vraag over 
een alternatieve locatie geen detailvraag. Daarop kan steviger worden 
ingezet en de burgemeester kan een duidelijkere regierol innemen. 

Burgemeester Gorter geeft aan dat hij staat voor het unaniem ja, mitsbesluit. 
Bij zaken die des portefeuillehouders zijn, wordt in het college besproken of 
het een rol is voor de voorzitter van het college en de raad of voor een 
portefeuillehouder. 

De heer Steijger vindt dat dit bij een portefeuillehouder hoort. Als dat 
wethouder Van der Es is, wil hij dat die achter het katheder plaatsneemt. 

Het college wenst een schorsing. 

De vicevoorzitter schorst de vergadering. 

De vicevoorzitter heropent de vergadering en hij geeft het woord aan de 
burgemeester. 

Burgemeester Gorter geeft aan dat het college een zorgvuldig proces wil en 
dat het goed naar de raad heeft geluisterd. Er bestaat bij diverse fracties 
twijfel over de locatie. Het college ziet een aantal mogelijkheden voor een 
andere locatie maar daarover moet eerst met het COA worden overlegd. Het 
college heeft geen haast, er hoeft niet volgende week een B&W-besluit te 
zijn en de fracties worden betrokken bij het verdere besluitvormingsproces. 

De vicevoorzitter concludeert dat de raad op een duidelijke en structurele 
manier bij de besluitvorming wordt betrokken. 

De heer De Jonge is blij met de toezegging van het college dat de raad 
meedenkt over de locatie. 

De heer Steijger is het hiermee eens. 

De heer Tulleken geeft aan dat in artikel 186 van de Gemeentewet staat dat 
de raad bevoegd is om bestemmingsplanwijzigingen door te voeren en dat 
die het budgetrecht heeft. Hij vraagt hoe het college dat in deze discussie 
ziet. 

Burgemeester Gorter geeft aan dat artikel 186 van de Gemeentewet over 
het budgetrecht gaat en dat het bestemmingsplan onder de Wet ruimtelijke 
ordening valt. Deze vraag wordt schriftelijk beantwoord. 

De vicevoorzitter draagt het voorzitterschap over aan de burgemeester. 

De voorzitter geeft het woord aan de heer Sonneveld. 
De heer Sonneveld heeft in de eerste termijn gehoord en in diverse 
krantenberichten gelezen dat de VVD tegen is. Vrijwel direct nadat het 
nieuws over het verzoek van het COA bekend was, kwam de VVD met een 
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persbericht waarin die het plan voor een AZC afwees. Dat is vreemd omdat 
de VVD het collegeprogramma ook heeft getekend en de WD-wethouder 
dat programma loyaal uitvoert. Sterker nog, de VVD-wethouder, lijsttrekker 
bij de laatste verkiezingen en politiek leider van de VVD, heeft als 
portefeuillehouder Ruimtelijke ordening een belangrijke taak bij de 
organisatie van de AZC. De VVD laat door deze afwijzing haar kiezers en de 
inwoners van het dorp in de steek omdat daarmee de kans op een aanwijzing 
van een AZC dichtbij het dorp erg groot wordt. Hij is ook bezorgd over de 
politieke stabiliteit in Zeewolde. De VVD heeft het collegeprogramma 
getekend en hij vraagt zich af of erop kan worden vertrouwd dat de W D het 
collegeprogramma verder serieus neemt. Er staat echt: "Er is opnieuw een 
grote vraag naar tijdelijke opvanglocaties voor asielzoekers. Wij zullen, indien 
daarom wordt gevraagd, binnen te stellen kaders onze verantwoordelijkheid 
daarvoor nemen". Hij constateert dat de W D deze verantwoordelijkheid niet 
heeft genomen. Hij is benieuwd naar de opvatting van andere partijen 
hierover. Hij is ook benieuwd naar wat de VVD doet als de lijsttrekker, de 
politiek leider en wethouder de plannen voor het AZC gaat uitvoeren. De 
VVD heeft met de afwijzing een erg grote broek aangetrokken maar durft 
daaraan geen consequenties te verbinden. De VVD laat de eigen wethouder 
zijn gang gaan, die moet er mogelijk voor zorgen dat er een AZC in Zeewolde 
komt, of de VVD zegt het vertrouwen in haar wethouder op. Het gaat om de 
geloofwaardigheid van de politiek, om het wel of niet nakomen van een 
woord. Inwoners staan steeds verder van de politiek af en dat komt o.a. door 
dit gedrag. Hij verwacht een duidelijk antwoord. 

De heer Van der Meer geeft aan dat een inspreker stelde dat de plek strijdig 
is met de geldende bestemmingsplannen en hij vraagt waarom dit volgens 
het college niet het geval is. De tijd dat de gemeente een zak met geld gaf is 
voorbij en hij wil de lokale middenstand zoveel mogelijk bij het te stichten 
AZC te betrekken. Er staat in de stukken het college in juni a.s. een besluit 
neemt en hij stelt voor pas op de plaats te maken. De zorgvuldigheid van de 
besluitvorming is belangrijker dan de snelheid. Er moet nog een aantal 
vragen worden beantwoord en o.a. de plek staat nog ter discussie. Hij zet 
ook vraagtekens bij de gang van zaken in het college. Hij vraagt hoe Leefbaar 
Zeewolde en de andere coalitiepartijen over de ontstane situatie denken. Er 
is wel vaker een verschil van mening geweest en het geeft te denken dat bij 
zo'n belangrijk dossier op deze manier met elkaar wordt omgegaan. 

De heer Visser is blij dat de ti jd wordt genomen, dat de andere opties 
worden bekeken en dat samen naar volle tevredenheid wordt gekomen tot 
een adequate afweging en invulling om deze mensen, die het al ellendig 
genoeg hebben, op een adequate manier te kunnen huisvesten. 

De heer Steijger merkt op dat schriftelijke beantwoording van de vraag over 
waar de beslissingsbevoegdheid ligt niet alleen moet gaan over het verzoek 
van het COA maar meer over de invulling van de ondernemer. Die vraagt 
enerzijds een wijziging van het gebruik van het bestaande Polenhotel en hij 
wil een nieuw Polenhotel bouwen waarvoor ook een bestemmingswijziging 
nodig is. Verder zijn de financiële consequenties belangrijk. Hij wil dat de 
raad daar de vinger aan de pols kan houden. Hij wenst een actieve regierol 
voor het college. Hij wil dat het college proactief optreedt in het gesprek met 
het COA en het alternatief bespreekbaar maakt. 
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Mevrouw Broertjes merkt op dat bij de vaststelling van het 
collegeprogramma is gevraagd of met dit programma voldoende recht wordt 
gedaan aan het coalitieakkoord en iedereen was daarover unaniem. Er werd 
niet gevraagd of het volledig was, er zijn immers zaken aan toegevoegd. Dit 
maakt dat de VVD zich op een verantwoorde manier over het voorliggende 
stuk kan uiten. De VVD zal de portefeuillehouder blijven steunen. Het is zijn 
verantwoordelijkheid dit goed te doen. Het gaat hier om dualisme, de fractie 
mag iets anders vinden dan een wethouder als onderdeel van het college en 
de rol van de wethouder staat bij de VVD niet ter discussie. Het college vroeg 
om een zienswijze en de zienswijze van de VVD is duidelijk. De VVD-fractie 
roept het college op een duidelijk "nee" u i t te spreken richting de 
ondernemer en het COA. Het huidige voorstel moet van tafel. Als het COA in 
overleg met de ondernemer tot ander aantal asielzoekers of een andere 
locatie komt, volgt daaruit een nieuwe aanvraag. De W D beoordeelt deze 
nieuwe aanvraag opnieuw, vanaf het begin alle openbaarheid en 
transparantie met een nadrukkelijke rol voor de inwoners, de ondernemers 
en de omwonenden. 
De heer Steijger vraagt of de VVD ernst van de zaak wel begrijpt. 

De heer De Jonge merkt op dat de portefeuillehouder de in de eerste termijn 
aan hem gestelde vragen afdeed als "Dat doet niet ter zake" en "U had het 
kunnen weten". Hij vraagt waarom de W D die vragen heeft gesteld en 
waarom ze hier eigenlijk zijn omdat ze tegen zijn. De VVD zegt nu dat het 
coalitieakkoord in het collegeakkoord is verweven en dat hiervan kan 
worden afgeweken. Hij vraagt een reactie van de VVD op de woorden van de 
heren Sonneveld en Steijger. 

De heer Sonneveld hoorde dat de W D een nieuwe aanvraag in overweging 
wil nemen maar de VVD zei eerder in alle communicatie een AZC resoluut af 
te wijzen. De VVD zegt het ene en doet het andere en hij vraagt zich af met 
wie hij nu in gesprek is. 

De heer Van der Meer hoorde een keiharde afwijzing van de VVD-fractie. Hij 
kan zich niet voorstellen dat er een opening kan komen waardoor dit 
standpunt radicaal omslaat. Hij begrijpt er niets van. 

Mevrouw Broertjes vraagt om een schorsing. 

De voorzitter schorst de vergadering. 

De voorzitter heropent de vergadering en hij geeft het woord aan mevrouw 
Broertjes. 

Mevrouw Broertjes kan zich voorstellen dat het wellicht niet zo lijkt maar 
voor de VVD is het coalitieakkoord en het collegeprogramma leidend. De titel 
van het persbericht van de VVD suggereert een algeheel "nee", maar het 
persbericht is bedoeld in het licht van de aanvraag voor 900 tot 1500 
asielzoekers. Dat is in dit tijdsbestek niet handig maar dat laat onverlet dat 
de W D zorgvuldig met een nieuwe aanvraag wil omgaan. 
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De heer Steijger leest in het persbericht echt dat vluchtelingen worden 
afgewezen en dat er geen AZC mag komen. Hij begrijpt niet waarom nu 
ineens wordt gezegd dat het gaat om 900 of 1500 vluchtelingen. 

De heer Sonneveld citeert van de WD-website: "De VVD wijst komst 
asielzoekers naar Zeewolde resoluut af" en "Er komen wat de VVD betreft 
geen asielzoekers naar Zeewolde". De VVD zegt nu een eventueel nieuw 
verzoek in overweging te willen nemen. Hij concludeert daaruit dat de VVD 
eigenlijk vindt dat er wel een AZC kan komen. 

Mevrouw Broertjes geeft aan dat de VVD het persbericht heeft geschreven in 
het kader van de aanvraag voor 900 tot 1500 asielzoekers. 

De heer Sonneveld vraagt of de VVD het goed vindt dat er onder andere 
omstandigheden een AZC in Zeewolde komt. 

Mevrouw Broertjes geeft aan dat de VVD een eventuele nieuwe aanvraag 
beoordeelt onder de randvoorwaarden die er dan zijn. 

De heer Sonneveld vraagt zich af waarom de VVD dat met deze aanvraag niet 
heeft gedaan. Hij begrijpt er niets van en hij vindt het volledig in strijd met de 
berichtgeving op de website van de VVD. Die moet worden gerectificeerd en 
als er duidelijkheid komt over het standpunt van de VVD is er misschien een 
gesprek mogelijk. 

De heer Steijger begrijpt er ook niets van. Er komt geen antwoord op de 
vraag of er onder voorwaarden een AZC kan komen. 
In het persbericht van de VVD staat duidelijk dat er geen vluchtelingen naar 
Zeewolde kunnen komen. Dat wordt door de VVD gezegd en hij vraagt of de 
fractie of de VVD als vereniging dat vindt. In het laatste geval kan de fractie 
er misschien afstand van nemen. 
Mevrouw Broertjes zegt dat de fractie van de VVD dit standpunt heeft 
ingenomen na overleg en input van het bestuur maar ook van de inwoners 
van Zeewolde en de leden van de VVD. 

De heer Steijger vindt dat er een issue is als de VVD er zo snel nadat de raad 
in vertrouwen is geïnformeerd met de bevolking over heeft overlegd. De VVD 
riep dat er veel onrust in het dorp was. De fractievoorzitters vroegen zich 
toen al af hoe dat kon en hij maakt uit de woorden van mevrouw Broertjes 
op dat de VVD er vrijelijk over heeft gesproken. 

Mevrouw Broertjes zegt dat deze zin in het collegeprogramma staat. In dat 
kader is erover gesproken met de leden en het bestuur. 

De heer Klop vindt het aan de ene kant storend dat dit is gebeurd maar aan 
de andere kant zijn de vragen terecht. Hij wil niet weer vervallen in een 
eindeloze discussie over de plaats en hij herhaalt dat een te klein aantal een 
andere discussie oplevert en andere eisen stelt. De suggestie dat er 
onvoldoende openheid is geweest en dat er niet genoeg transparantie was, 
werpt hij verre van zich. De raad is echt zeer zorgvuldig geïnformeerd. Hij kan 
geen voorbeeld noemen van waar de informatie voor de bevolking zo vroeg 
in gang is gezet. Dat verdient absoluut een schoonheidsprijs. Er is nog geen 
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besluit en er wordt vandaag een richting aangegeven. Hij wenst het college 
veel wijsheid toe bij het maken van de afwegingen. Hij wil niet alleen 
zorgvuldig maar ook snel handelen omdat er mensen in nood zijn. 

De heer De Jonge is blij met de beantwoording van de portefeuillehouder 
over de locatie en de toezegging dat de gemeente er proactief mee bezig 
gaat. Hij wil dat het COA aangeeft welk aantal past bij de gemeente 
Zeewolde. Er volgt overleg met verschillende organisaties in Zeewolde en hij 
wil zo snel mogelijk een datum voor een beslissing aangeven. Ook de 
voorzetten van de insprekers kunnen helpen het draagvlak beter te maken. 
De W D neemt geen verantwoordelijkheid. De landelijke partij dwingt dit 
beleid af. De W D zegt dat er geen draagvlak is. Dat is er misschien niet onder 
WD-kiezers en de mensen die de W D heeft gesproken maar het is erg 
gemakkelijk te zeggen dat er geen draagvlak is. Er was wel openbaarheid en 
transparantie. 

Mevrouw Adema is blij met de toezegging over een alternatieve locatie en ze 
hoopt dat dit ook geldt voor de discussie over het aantal vluchtelingen in de 
relatie tot het dorp. Ze is wel wat teleurgesteld over de opvatting van de 
portefeuillehouder over de gevoerde communicatie. Die was inderdaad voor 
de besluitvorming maar informeren of een zienswijze geven is iets anders 
dan een dialoog. Voor draagvlak is meer dialoog nodig en ze hoopt dat het 
college daarvoor ruimte kan maken. Draagvlak vraagt nu eenmaal om 
dialoog. Dat is iets anders dan de mensen er tijdens de formele procedure bij 
betrekken omdat dan een soort voor en tegen met argumentatie ontstaat. 
De insprekers kwamen met goede ideeën en het zou jammer zijn als het 
college daarvan geen gebruik maakt. Ze vindt het goed te horen dat het 
absolute "nee" van de VVD alleen op het huidige collegevoorstel slaat. 

De voorzitter vindt dat het college vanavond voldoende input heeft gekregen 
om verder mee aan de slag te gaan. De gedane toezeggingen worden 
nagekomen en het college komt terug naar de raad. 

4. Sluiting 

De voorzitter bedankt allen voor hun aanwezigheid en hun inbreng en hij 
sluit de openbare vergadering van het Beraad om 23.29 uur. 
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Gerrit J a n Gorter <gj.gorter@zeewolde.nl> 

Aanpassing standpunt VVD 
1 bericht 

Cees | Zeewolde Liberaal <cees@zeewoldeliberaal.nl> 28 mei 2015 14:13 
Aan: sonneveld@leefbaarzeewolde.nl, theun.schaaf@gmail.com, h.wowor@zeewolde.nl, 
tulleken@leefbaarzeewolde.nl, h.hermans@zeewolde.nl, e.ekker@zeewolde.nl, e.bron@zeewolde.nl, 
betsy.adema@upcmail.nl, h.hubbers@zeewolde.nl, e.dejonge@zeewolde.nl, c.vandongen@zeewolde.nl, 
g.vandermeer@zeewolde.nl, w.sierksma@zeewolde.nl, j.klop@zeewolde.nl, r.visser@zeewolde.nl, 
heidibroertjes@hotmail.com, a.vandervelde@zeewolde.nl, a.huckriede@zeewolde.nl 
Cc : gj.gorter@zeewolde.nl, l.vanheezik@zeewolde.nl, Rob Smeets <r.smeets1968@yahoo.nl> 

Allen, 

De VVD heeft zijn standpunt ten aanzien van het AZC veranderd. Op de website is de tekst van een 
eerder persbericht dat op de website staat veranderd. Gelet op de zware kritiek tijdens en de ernstige 
vertrouwensbreuk had het de fractie van de VVD gesierd om de gehele raad hiervan in kennis te stellen. 
Enfin, zij kiest voor publicatie op de eigen website. 

Volgens het geredigeerde bericht is de W D nu niet meer tegen een AZC, maar wil zij een kleinere. 
Zeewolde Liberaal is blij dat met name de gewraakte passage in het persbericht over het 'afwijzen van 
vluchtelingen' nu uit het eerdere persbericht is weggeredigeerd. De angel lijkt er nu uit. Tot hier en nu 
verder, zou je zeggen. 

Jammer dat er nog steeds wordt gesuggereerd dat wij de discussie niet in alle openheid en transparant 
voeren. Ik ben ooit wegens een minder verstrekkende opmerking van nestvervuiling beschuldigd, 
waarvoor ik publiekelijk mijn excuses aan de raad moest aanbieden! 'De suggestie dat de raad niet in alle 
openheid en transparant de discussie voert werp ik verre van mij', werd er onder andere opgemerkt! Ik ga 
niet zover om excuus te eisen, je mag zeggen wat je wilt, als het maar geen onwaarheden zijn die de 
onrust in het dorp verder kunnen aanwakkeren. Ik roep de VVD bij dezen op ook die passage aan te 
passen - of althans actueel te maken - je kunt immers onmogelijk volhouden dat wij niet in openheid ons 
werk doen! 

Vriendelijke groet, 

--Cees Steijger 
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