
 
Behandeld door: Antje van Laar Postbus 9033 

  7300 ES  Apeldoorn  

 Bezoekadres 

 Stadhuis Marktplein 1 

 Internet: www.apeldoorn.nl 

Als u reageert datum en kenmerk van deze brief vermelden KvK : 08223882 

 

  
Projecten   

 
 

   
 
 
 
 
 

Aan bewoners in de nabijheid van de 
GGNet-locatie aan de Deventerstraat 
 
   

 

 Telefoon 14 055 
 
 Doorkiesnummer  
 
 (055) 580  
 
 Telefax 
 
 (055) 580 1166 
 
 E-mail 
 
 j.sabandar@apeldoorn.nl 
 
 Datum 
 
 22 december 2015 
 

  Uw brief d.d. 
  
   
  
  Ons kenmerk 
  
Betreft  2015-320391 

 
Stand van zaken azc op terrein GGNet DOS 2015-04952 
 
 
 
Geachte mevrouw, meneer, 
 
 
Graag informeren wij u, mede namens het COA en GGNet, over de stand van zaken rond de 
mogelijke komst van een asielzoekerscentrum (azc) op het terrein van GGNet aan de 
Deventerstraat in Apeldoorn.  
 

Stand van zaken gesprekken COA en GGNet 

COA en GGNet zijn nog steeds met elkaar in gesprek over de mogelijke realisatie van een azc op 
een deel van het terrein van GGNet. Begin volgend jaar verwachten partijen met elkaar tot 
overeenstemming te komen. Wij zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Mochten 
partijen tot overeenstemming komen dan overweegt COA, gezien de grote capaciteitsdruk, één 
van de panden op eenvoudige wijze geschikt te maken voor snelle (tijdelijke) ingebruikname voor 
reguliere opvang. Daarnaast zal gewerkt worden aan bouw-danwel verbouwplannen die 
noodzakelijk zijn. Hiervoor moeten procedures worden doorlopen waardoor naar verwachting de 
uitvoering van die plannen eind 2016/begin 2017 starten.  
 
Klankbordgroep opgericht 

Zodra een azc wordt geopend is het bij het COA gebruikelijk dat de locatiemanager van het azc in 
gesprek gaat en blijft met de omwonenden. Bij deze locatie is ervoor gekozen om al bij de 
ontwikkeling van het azc de omgeving te betrekken. Er is een klankbordgroep ingesteld met als 
doel  omwonenden te informeren en te betrekken bij een goede invulling van het azc op het 
terrein van GGNet. 
 

Op donderdag 10 december jl. is de klankbordgroep voor een eerste keer bijeen geweest. In de 
klankbordgroep zitten vertegenwoordigers van de wijkraden Zevenhuizen-Zuidbroek en 
Ossenveld-Woudhuis, een aantal individuele bewoners, COA, GGNet, gemeente en politie. 
Omwonenden die ook willen deelnemen kunnen zich aanmelden via: j.sabandar@apeldoorn.nl. 
Gestreefd wordt naar deelnemers die gespreid uit de gehele omgeving komen. Op dit moment zijn 
er vooral vertegenwoordigers uit Osseveld-Oost en de Homerusstraat aangemeld.   
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Achtergrondinformatie komst asielzoekerscentrum (azc) in Apeldoorn 

Het Centraal orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft in 2014 de gemeente Apeldoorn gevraagd 
medewerking te verlenen aan de realisatie van een azc. Het college van burgemeester en 
wethouders heeft besloten mee te werken aan dat verzoek. De gemeente is daarom eind 2014 
een locatiestudie AZC gestart. Eerst was er een lange lijst met locaties. Deze is door de 
gemeente teruggebracht naar vijf locaties. Deze vijf locaties zij nader bestudeerd door Arcadis in 
opdracht van het COA. Daarbij zit ook de GGNet-locatie aan de Deventerstraat waarvan toen al 
bekend was dat GGNet deze locatie zou gaan verlaten. De andere locaties waren: kazerneterrein 
Nieuw Milligen, het Immendaal in Beekbergen, de Kleiberg, en Zuidbroek.  
Over de locatiestudie is in alle fases uitvoerig gesproken met onder andere wijkraden en 
actiecomités. Individuele burgers hebben ook meerdere keren hun reactie kunnen geven. De 
aspecten sociale veiligheid, draagvlak en draagkracht van de wijk zijn hierbij nadrukkelijk aan de 
orde gekomen.  
 
Uiteindelijk heeft het college op 6 oktober 2015, na hierover met de gemeenteraad te hebben 
gesproken, het volgende besluit genomen: 
1. Het college kiest voor het creëren van 600 tot 800 reguliere opvangplaatsen voor 

vluchtelingen in een AZC op één of meer van de locaties: GGNet-locatie aan de 
Deventerstraat, het Immendaal in Beekbergen en de Kleiberg (voormalige politieacademie). 

2. Het college ziet mogelijkheden voor een hoofdvestiging op GGNet met al dan niet een 
nevenvestiging van maximaal 250 opvangplaatsen op de Kleiberg of Immendaal, in die 
volgorde. 

3. Het COA wordt gevraagd de haalbaarheid van een nevenvestiging te onderzoeken mede in 
relatie tot ingroei op de GGNet-locatie.  

4. Gestart kan worden met een AZC met circa 400 opvangplaatsen op de GGNet-locatie.  
5. Gedurende het proces van ingebruikname en functioneren worden de effecten gemonitord en 

kan een gefaseerde ingroei tot maximaal 600 opvangplaatsen op de GGNet-locatie 
plaatsvinden. 

6. De gemeenteraad zal worden geraadpleegd voordat het college meer dan 600 opvangplaatsen 
op de GGNet-locatie of het realiseren van een nevenvestiging, zal toestaan. 

 
Meer informatie over de locatiestudie voor een AZC kunt u vinden via: 
www.apeldoorn.nl/vluchtelingenopvang. Ook kunt u zich aanmelden voor de wekelijkse digitale  
nieuwsbrief van de gemeente ‘Apeldoorn Deze Week’ via www.apeldoorn.nl/adw  
 
Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen, dan kunt u die stellen via: opvang@apeldoorn.nl. 
 
Hoogachtend, 
 

 
Antje van Laar,  
Projectmanager locatiestudie AZC 


