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Haalbaarheidsstudie naar nevenvestiging AZC en voortgang noodopvang Christiaan Geurtsweg 

Voorstel eenheid Projecten Vastgoed en Grond: 
1. Kennisnemen van de uitkomsten van het door het COA uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek 

naar een nevenvestiging voor een AZC waarbij de locaties Kleiberg en Immendaal zijn 
onderzocht; 

2. Instemmen met het beëindigen van activiteiten gericht op het realiseren van een structurele 
nevenvestiging op bovengenoemde locaties; 

3. In het licht van de recente ontwikkelingen ten aanzien van de daling in instroom en de 
leegstand van de noodopvang aan de Christiaan Geurtsweg het scenario verkennen om de 
noodopvang om te bouwen naar opvang voor verschillende groepen vluchtelingen voor de 
maximale tijdsduur van 3 jaar  

4. Aanvullend op het onder 3 genoemde scenario te onderzoeken in hoeverre er op de Christaan 
Geurtsweg mogelijkheden zijn om statushouders tijdelijk te plaatsen onder het Gemeentelijk 
VersnellingsArrangement; 

5. De haalbaarheid en uitwerking van de onder 3 en 4 genoemde scenario’s op zo kort mogelijke 
termijn voor besluitvorming voor te leggen; 

6. het presidium voor te stellen de gemeenteraad via bijgevoegde brief te consulteren, zulks 
nadat de betrokken buurten zijn geinformeerd.  

Openbaarheid 

 

• voorstel/besluit Niet openbaar totdat belanghebbenden zijn geïnformeerd    

• toelichting Niet openbaar totdat belanghebbenden zijn geïnformeerd  

• bijgevoegde stukken Memo onderzoek satellietlocaties COA, d.d. medio aug. 2016  

      

Afschrift aan: Wiel Waelen, Bram Wattel, Toon Schuiling, Susanne van der Putt, Ineke de 
Vries/dossier  
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Samenvatting 
 
 
 
1. Inleiding 

Aanleiding 
Op 6 oktober 2015 heeft uw college een definitief besluit genomen met betrekking tot de 
locatiestudie voor een AZC. Naar aanleiding daarvan is het COA verzocht de haalbaarheid van 
een nevenvestiging te onderzoeken. Dit advies gaat over de uitkomsten van deze 
haalbaarheidsstudie. Tevens worden de recentelijke ontwikkelingen ten aanzien van de daling 
van instroom en de leegstand van de in juni opgeleverde noodopvanglocatie aan de Christiaan 
Geurtsweg betrokken in de te bepalen koers voor de komende periode. 
 
Bestuurlijk belang 
Het afronden van een lopend traject rond de nevenlocaties voor het AZC en het verschaffen van 
helderheid aan de diverse betrokken buurten. 
Inspelen op recente ontwikkelingen in de asielinstroom in relatie tot  reeds gedane investeringen 
van de overheid op de Christiaan Geurtslocatie.  
Verminderen van de druk op de sociale woningmarkt door de mogelijke inzet van de locatie 
Christiaan Geurtsweg voor huisvesting statushouders tot het moment dat er sprake is van de 
realisatie van extra sociale huurwoningen.  
 
Centrale vraag 
Wat zijn de uitkomsten van de haalbaarheidsstudie van het COA en welke conclusies kan en wil 
het college hieraan verbinden? Hoe passen de recente, landelijke ontwikkelingen in dit traject en 
hoe wil het college in samenspraak met het COA omgaan met de mogelijkheden voor het 
benutten van de reeds geopende noodopvanglocatie aan de Christiaan Geurtsweg?  

 
2. Kader 

Naar aanleiding van de locatiestudie voor een AZC heeft het college op 6 oktober 2015 het  
volgende besloten: 
a. Het college kiest, met in achtneming van de uitkomsten van de raadsconsultatie, 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). 

b. 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. 

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

d. Gestart kan worden met een AZC met circa 400 opvangplaatsen op de GGNet-locatie.  
e. 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. 

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

 
Nadat GGNet en het COA overeenstemming hadden over de koop door het COA van een 
gedeelte van het instellingsterrein om daar een AZC te gaan realiseren heeft het COA de 
haalbaarheid van een nevenvestiging met maximaal 250 opvangplaatsen onderzocht in relatie 
tot de locaties Kleiberg en Immendaal.  

 
3. Beoogd (maatschappelijk) resultaat 

De gemeente Apeldoorn wil bijdragen aan vluchtelingenopvang door onder andere de realisatie 
van reguliere opvangplaatsen in een AZC. Dat hiervoor de GGNet-locatie aan de Deventerstraat 
gebruikt gaat worden, is inmiddels duidelijk. Over de haalbaarheid van een nevenvestiging voor 
200 tot 250 vluchtelingen op de mogelijke locaties Kleiberg of Immendaal bestond nog 
onduidelijkheid. Door het COA wordt aangegeven dat opvang in deze omvang op deze locaties 
niet haalbaar lijkt. Door bij deze overweging ook de leegstand aan de Christiaan Geurtsweg te 
betrekken wordt er duidelijkheid gecreëerd voor de omgeving van Immendaal en de Kleiberg en 
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worden de mogelijkheden van het inmiddels verbouwde pand aan de Christiaan Geurtsweg 
maximaal onderzocht .  

 
4. Argumentatie 

Het COA heeft laten weten over beide locaties (Kleiberg en Immendaal) in overleg te zijn gegaan 
met de betreffende eigenaar. De mogelijkheden van koop, huur en eventueel andere vormen om 
de locatie voor vluchtelingenopvang te kunnen benutten zijn verkend. Er zijn ruimtelijke studies 
gemaakt voor een opvang met maximaal 250 plaatsen. Welk deel van het vastgoed is daarvoor 
te gebruiken, wat is niet te gebruiken of dient te worden aangepast en wat zijn daarbij de te 
verwachten kosten?  
 
Uit gesprekken met de eigenaar van de Kleiberg is naar voren gekomen dat er alleen 
mogelijkheden zijn voor COA om de gehele locatie aan te kopen. COA heeft geconcludeerd dat 
de Kleiberg onder deze voorwaarde voor hen geen haalbare businesscase geeft bij een 
nevenvestiging met maximaal 250 opvangplaatsen. Zie ook de bijlage ‘memo onderzoek 
satellietlocaties COA, medio aug 2016. 
 
Immendaal betreft een zeer groot (bos)perceel met opstallen. Slechts een deel van dit perceel en 
van de gebouwen zou het COA voor een nevenvestiging met maximaal 250 opvangplaatsen 
willen verwerven. Voor de eigenaar (Atlant zorggroep) is niet interessant om slechts dit deel te 
verkopen. Hierna zijn andere opties verkend. Bijvoorbeeld het 2 à 3 jaar huren van een gedeelte 
van de panden door COA of een constructie waarbij Atlant de exploitatie en het beheer voor COA 
vormgeeft. Atlant kan dan in deze periode verdere plannen maken voor een nieuwe invulling 
voor de gehele locatie. Gezien de bereidheid van zowel COA om buiten de gebaande paden te 
treden en de positieve houding van Atlant Zorggroep om constructief bij te dragen aan deze 
maatschappelijke opgave, is getracht de businesscase voor Immendaal vanuit diverse 
invalshoeken te benaderen. Hoewel er nauwgezet gekeken is naar een mogelijkheid om 
investeringen door COA na 2 a 3 jaar te benutten voor de gewenste planontwikkeling voor de 
doelgroep van Atlant, blijkt dit op inhoud, financieel en tijdsmatig niet verenigbaar. Zie ook de 
bijlage ‘memo onderzoek satellietlocaties COA, medio aug 2016’.  
 
Tot slot zijn in de afrondende gesprekken ook de recente ontwikkelingen zoals hieronder 
beschreven betrokken. De daling van instroom van vluchtelingen, al dan niet tijdelijk, vragen 
zowel van het COA als van het college om zorgvuldig om te gaan met reeds gedane 
overheidsinvesteringen en mogelijke nieuwe investeringen nog kritischer te beoordelen. 
 
Recente ontwikkelingen:  
Op 22 juni jl is officieel de noodopvanglocatie aan de Christiaan Geurtsweg geopend. Voor de 
duur van één jaar zijn hier 600 plekken gecreëerd, geschikt voor een gedifferentieerde doelgroep 
(alleenstaanden, gezinnen etc.). Daar waar in mei nog werd voorzien dat deze voorziening zich 
binnen een aantal weken zou vullen, blijkt medio juni dat de instroom dermate laag is dat de 
instroom in Apeldoorn niet op gang komt. Op 30 juni is in de PMA door de heer Verdonk van 
COA aangegeven dat COA met de huidige kennis voorziet dat deze locatie bezet zal gaan 
worden, maar in welke mate en in welke planning is op dat moment nog onbekend.  
 
Begin juli zijn de afspraken binnen de  landelijke regietafel verhoogde instroom asielzoekers d.d. 
29 juni bekendgemaakt:  
 
In het Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom’ van 27 november 2015 hebben het Rijk en 
VNG afspraken gemaakt over extra opvangplekken voor vluchtelingen en huisvesting van 
vergunninghouders. De maatregelen die Nederland en andere EU landen en de EU zelf getroffen 
hebben leiden tot een lagere instroom. Het blijft belangrijk te benadrukken dat er nog vele 
onzekerheden zijn en dat een nieuwe piek in instroom niet op voorhand uit te sluiten is.  
 
Ondanks de lagere instroom blijft de opdracht voor het COA nog steeds om in samenspraak met 
gemeenten te blijven voldoen aan het aantal opvangplekken dat in het ‘Bestuursakkoord 
Verhoogde Asielinstroom’ van 27 november 2015 is afgesproken.  
 
- Er is extra inzet nodig op de uitstroom van vergunninghouders uit de asielopvang 
- Er moeten nog steeds plannen voor additionele opvang worden gerealiseerd 
- COA onderzoekt deze zomer of het mogelijk is om noodopvangplekken kwalitatief op het 
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niveau te brengen van reguliere AZC-plekken 
- Er is behoefte aan buffercapaciteit; (plannen voor) opvangplekken die snel kunnen worden 
ingezet in het geval dat de asielstroom onverhoopt weer toeneemt.  
 
COA heeft verkennend met Apeldoorn gesproken over de mogelijkheden om de Christiaan 
Geurtsweg op het niveau te brengen van een regulier, tijdelijk AZC. Gezien de hoogwaardige 
kwaliteit van de locatie en de relatief gunstige ligging is het voor COA interessant om de 
additionele investeringen in een aantal voorzieningen zoals het koken te onderzoeken. 
Uitgangspunt hierbij is dat het gaat om een tijdelijke locatie, voor maximaal 3 jaar. COA is niet 
voornemens de locatie te verwerven of langdurig te huren en het College is niet voornemens de 
bestemming permanent te wijzigen.  
 
Stand van zaken Huize Vrijland 
Binnen het kader van het GVA werkte de gemeente met de eigenaren van Huize Vrijland aan een 
tijdelijke, gezamenlijke woonvorm voor 70 tot 100 vergunninghouders. 
Recent is vast komen te staan dat het geschikt maken van het pand en de benodigde 
financiering door de eigenaar op korte termijn niet haalbaar blijken. Dit is in een separaat 
collegeadvies nader toegelicht.  
Omdat door het wegvallen van Huize Vrijland de druk op de sociale woningmarkt zal toenemen, 
blijft de opgave om alternatieve huisvestingsoplossingen voor statushouders te zoeken. Gezien 
de hoogwaardige kwaliteit van de noodopvanglocatie aan de Christiaan Geurtsweg en de 
gunstige ligging is het voor de gemeente interessant om te onderzoeken in hoeverre het mogelijk 
is om aanvullend op het beoogde gebruik tijdelijk statushouders op deze plek onder te brengen. 
Deze denkrichting zal in overleg met COA en omwonenden besproken worden, naast het 
verkennen van de eerder genoemde optie van een tijdelijke inzet t.b.v. een AZC. Ook hier geldt 
nadrukkelijk dat er sprake is van een beoogd tijdelijke gebruik voor dit doel. 
 

5. Maatschappelijk draagvlak 
Vluchtelingenopvang is een veel bediscussieerd en een beladen onderwerp. Veel inwoners 
hebben begrip voor het standpunt dat de gemeente haar bijdrage levert door opvang mogelijk te 
maken. Echter veel mensen zien dit dan toch liever niet in hun eigen woonomgeving en als het 
er wel komt dan graag van beperkte omvang. In de voorgestelde oplossingsrichting wordt 
specifiek een beroep gedaan op de acceptatie en de draagkracht van de  omgeving rondom de 
Christiaan Geurtsweg. In het proces rondom de realisatie van de noodopvanlocatie is 
overeenstemming bereikt over het aantal plaatsen en de duur van 1 jaar, mogelijk met een 
verlenging naar 2 jaar. Het omzetten van de locatie naar een ‘regulier AZC’ kan de angst 
oproepen dat het hier om een structurele voorziening gaat. Dit is echter niet de insteek van zowel 
het COA als de Gemeente gezien de huurmogelijkheden en de geldende bestemming op het 
pand. Het college hecht eraan met een duidelijke boodschap voor een tijdelijke voorziening voor 
maximaal 3 jaar het gesprek met de klankbordgroep en de buurt voort te zetten, waarbij afname 
van het aantal plaatsen (a.g.v. de ruimte die nodig zal zijn om extra voorzieningen te kunnen 
realiseren) en de mate van integratie en zelfstandigheid van de beoogde doelgroep ook 
onderwerp van gesprek zullen zijn.  
 

 
6. Risico’s 

De risico’s ten aanzien van het draagvlak voor deze oplossingsrichting zijn beperkt omdat er 
geen nieuwe locaties worden geïntroduceerd. Het voorgenomen besluit heeft geen directe 
consequenties voor de doorgroeivariant op de GGNet locatie van 400 naar 800 en vraagt 
derhalve niet op dit moment om aanvullende besluitvorming door de Gemeenteraad.  
Naar verwachting zal er breed begrip zijn voor het feit dat het niet benutten van de gedane 
investeringen in de Christiaan Geurtsweg als kapitaalvernietiging kan worden aangeduid. Echter, 
de omwonenden zullen garanties willen dat deze tijdelijke oplossing niet gaandeweg zal 
verworden tot een permanente voorziening. Hierover kunnen afspraken worden vastgelegd met 
COA in de bestuursovereenkomst.  
Met de klankbordgroep is het overleg inzake potentiële overlast reeds gestart voorafgaand aan 
de komst van asielzoekers. Een mogelijke afname van het aantal plekken zal positief bijdragen 
aan de afname van angst voor overlast. 
Om de noodzakelijke voorzieningen te kunnen doorvoeren is een wijziging van de 
bouwvergunning noodzakelijk. Op basis van een eerste technische verkenning lijkt dit haalbaar. 
De voorgenomen wijziging zal niet leiden tot een wijziging van het vigerende bestemmingsplan. 
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Er is dus geen grondslag voor planschade.  
 

7. Financiële paragraaf 
De financiële effecten voor de gemeente beperken zich tot apparaatskosten. Voor een 
aangepaste bouwvergunning worden leges in rekening gebracht. Over communicatiekosten  
zullen afspraken worden gemaakt in de bestuursovereenkomst. 
 

8. Communicatie van het besluit 
       Alle direct belanghebbenden worden direct na het besluit van het college per brief op de hoogte 
       gesteld en worden zo nodig uitgenodigd voor een gesprek. Daags daarna wordt een 
       persgesprek georganiseerd voor portefeuillehouders noodopvang/azc/statushouders waarin de  
       diverse besluiten uit het college worden toegelicht. Het besluit wordt daarna actief openbaar  
       gemaakt via de gemeentelijke media. 
 
9. Realisatie van het besluit 

Het is primair de verantwoordelijkheid van het COA om het gevraagde onderzoek naar inzet als 
tijdelijke AZC-locatie uit te voeren. Voor wat betreft de vraag naar inzet in het kader van het GVA 
ligt de uitwerkingsvraag (indien het COA bereid is tot medewerking) bij de gemeente zelf. Met het 
COA zal het gesprek en de samenwerking hiertoe worden aangegaan. 
Op zo kort mogelijke termijn zal haalbaarheid en concrete uitwerking aan het college en de raad 
worden voorgelegd. 
 

 
 
 
 
 
 


