Locatiestudie voor een AZC in de gemeente Apeldoorn

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers heeft aan de gemeente Apeldoorn medewerking gevraagd
aan de opvang van 600 tot 800 asielzoekers in Apeldoorn. Het college heeft daar positief op
gereageerd en opdracht gegeven voor een locatiestudie. Apeldoorn heeft de ambitie om bij te dragen
aan de opvang van 600 tot 800 vluchtelingen, maar sluit niet uit dat de opvang over meer locaties
wordt verdeeld.
Één van de locaties in de nabijheid van Garderen
De afgelopen periode is op zorgvuldige wijze gekeken naar geschikte opvanglocaties voor
vluchtelingen. Mede aan de hand van aandachtspunten die zijn aangedragen door dorps- en
wijkraden en andere Apeldoornse organisaties zijn er vijf locaties door het college aangewezen als
‘kansrijk’. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) doet nu een haalbaarheidsonderzoek
doen voor onderstaande vijf locaties:
 GGNet-locatie aan de Deventerstraat;
 Het Immendaal, Beekbergen;
 Een kavel in Zuidbroek tussen het wijkdeel ‘Het Rooster’ en de A50;
 Kazerneterrein Nieuw Milligen;
 De voormalige politieacademie Kleiberg.
Naar verwachting stuurt COA eind april de resultaten van het onderzoek naar het college.
Proces bij het zoeken naar locaties voor de opvang van vluchtelingen
 Zoals gemeld is tot nu toe een zorgvuldig proces doorlopen dat geleid heeft tot het
haalbaarheidsonderzoek voor de 5 locaties. De vervolgstappen zien er als volgt uit:
 Na gereedkoming (eind april) bespreken van de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek
met samenleving
 Besluitvorming definitieve locatie(s)
 Bijeenkomst(en) met direct-betrokkenen van de locatie(s)
 Consulteren gemeenteraad
 Bestuursovereenkomst tussen COA en gemeente
 COA doet aanvraag voor noodzakelijke vergunningen
 Geschikt maken locatie(s)
 Komst vluchtelingen naar de gemeente Apeldoorn
Verdere informatie
Omdat één van de locaties in de directe omgeving van ons dorp ligt (Kazerneterrein Nieuw Milligen),
is Plaatselijk belang Garderen toegevoegd aan de te betrekken dorps- en wijkraden. Hierover zijn
onlangs afspraken gemaakt tussen ons bestuur en de burgemeesters van Apeldoorn en Barneveld.
Wij zullen u als bestuur zoveel mogelijk op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen.
Geïnteresseerden kunnen actuele en nieuwe informatie over dit onderwerp ook terug vinden op
webpagina: www.apeldoorn.nl/vluchtelingenopvang.

