Raadsvoorstel

Voorgesteld raadsbesluit
De raad besluit:
1. Kennis te nemen van de “Nota van reacties en commentaar
locatiekeuze AZC Oldambt” in bijlage 1.
2. In te stemmen met de locatie Udesweg voor een AZC van maximaal
500 asielzoekers gedurende vijf jaar met een optie voor nog eens vijf
jaar, na evaluatie.
3. Het college te verzoeken om uiterlijk in de raad van december 2016
een voorstel te doen voor nog een AZC locatie voor maximaal 500
asielzoekers gedurende vijf jaar met een optie voor nog eens vijf jaar,
na evaluatie.
Inleiding en doel
Op 22 juni 2015 heeft de raad besloten
1. Op basis van bijgaande „Startnotitie Beleidskaders voor een mogelijk
AZC‟ (bijlage 2) medewerking te verlenen aan de komst van een
asielzoekerscentrum binnen de volgende kaders:
a. maximaal duizend asielzoekers op één locatie;
b. gedurende minimaal tien jaar;
c. de locatie moet voldoen aan de eisen van het COA als het gaat
om bijvoorbeeld afstand tot voorzieningen en openbaar
vervoer;
d. het AZC moet extra werkgelegenheid in de gemeente Oldambt
opleveren;
e. de veiligheid van de omwonenden, asielzoekers en andere
betrokkenen is gewaarborgd;
2. Het college opdracht te geven een locatieonderzoek binnen deze
kaders af te ronden en de raad regelmatig op de hoogte te houden van
de voortgang.
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Wij hebben BügelHajema opdracht gegeven om het locatieonderzoek uit te
voeren, met inachtneming van bovenstaande kaders. Het resultaat is
opgenomen in bijlage 3. BügelHajema concludeert dat de meest geschikte
locatie de Udesweg in Winschoten is.
Op basis van het locatieonderzoek heeft het college op 5 april jl. de voorkeur
uitgesproken voor de Udesweg en twee inloopavonden georganiseerd. De
inloopavonden hadden tot doel de bewoners van de wijk Zuid (eerste
inloopavond) en andere belanghebbenden (tweede inloopavond) de
mogelijkheid te geven informatie te verkrijgen en een reactie te geven. De
reacties zijn opgenomen in bijlage 1 inclusief een reactie van het college.
Beide avonden zijn in een goede sfeer verlopen. Er was sprake van de nodige
emoties bij inwoners, maar altijd met respect voor een ieder. De inwoners
hebben er weliswaar niet massaal gebruik van gemaakt, maar er is wel veel
input aan ons meegegeven. Voor zover mogelijk hebben wij de input mee laten
wegen bij de opstelling van dit voorstel aan u. Daarbij is ook nadrukkelijk oog
gehouden voor de kaders die u ons in juni 2015 heeft meegegeven.

Casenummer
16.00208

Documentnummer
16.0016475

Argumenten
De meest voorkomende reacties betreffen de volgende:
 Eén AZC met 1.000 asielzoekers is te veel. Veel genoemde aantallen die mogelijk aanvaardbaar zijn, liggen
tussen de 200 en 600.
 Een nu al bepaalde periode van minimaal tien jaar is te lang. Een veel genoemde aanvaardbare periode is
vijf jaar.
 In het verleden heeft de gemeente Winschoten beloofd dat er geen AZC meer in de wijk Zuid zou komen.
 Hoe gaan we om met de veiligheid?
 Wat doet de gemeente met de waardedaling van woningen?
De belofte dat er geen AZC in de wijk Zuid zou komen is veel besproken tijdens de inloopbijeenkomsten. Richting
inwoners is op beide avonden consequent aangegeven dat deze belofte niet bestreden wordt, maar dat de
omstandigheden veranderd zijn. Bij het vaststellen van de kaders door de gemeenteraad in juni 2015 heeft de raad
er niet voor gekozen de wijk Zuid uit te sluiten als locatie. De raad was er daarbij van op de hoogte dat er door de
gemeente Winschoten verwachtingen waren gewekt dat er geen AZC in Zuid meer zou komen.
Wij hebben met het wijkplatform Zuid overleg gehad en het platform gevraagd een reactie te geven. Deze reactie
hebben wij u in een eerder stadium toegezonden. De reactie van het wijkplatform sluit aan bij de reacties van de
inwoners. Het wijkplatform heeft zowel in 2009 als nu aangegeven dat ze open staan voor vestiging van een AZC
onder voorwaarden.
Wij hebben het als positief ervaren dat, behoudens de twee kleine demonstraties van tegenstanders, er breed
draagvlak is voor de opvang van asielzoekers in onze gemeente. Uiteraard zijn er zorgen en blijkt ook uit de
reacties dat er nog het nodige geregeld moet worden, ongeacht de uiteindelijke locatiekeuze, maar dat is
begrijpelijk.
We nemen de reacties serieus en willen daar zoveel als mogelijk aan tegemoet komen.
Tegelijkertijd zien we een opening om met behulp van goede afspraken met het wijkplatform en het COA tot een
gedragen oplossing aan de Udesweg te komen.
Daarom stellen we voor in te stemmen met de locatie Udesweg voor de vestiging van een AZC van maximaal 500
asielzoekers gedurende vijf jaar met een optie voor nog eens vijf jaar.
Om te voldoen aan het kader “maximaal 1.000 asielzoekers” kunnen we dan nog een locatie zoeken voor maximaal
500 asielzoekers. Wij hebben al een klein vooronderzoek laten doen naar mogelijke alternatieve locaties. Gelet op
het belang willen we dit grondig uitvoeren. Daarom vragen wij u ons de tijd te gunnen tot december 2016.
Neveneffecten, risico’s en alternatieven
Met dit voorstel voldoen we niet aan het kader “maximaal 1.000 asielzoekers op één locatie”. Door nog een andere
locatie te zoeken kunnen we wel voldoen aan “maximaal 1.000 asielzoekers”.
Een risico is dat we geen andere geschikte locatie kunnen vinden. Ook is het een risico dat er juridisch verzet zal
zijn tegen de komst van een AZC aan de Udesweg. Dat kan leiden tot vertraging.
Onder andere de volgende alternatieven zijn beschikbaar:
 Kiezen voor de locatie Udesweg voor maximaal 1.000 asielzoekers. Dan wordt voldaan aan de
vastgestelde kaders.
 Nu reeds een tweede locatie kiezen. Om dit zorgvuldig te kunnen doen is meer tijd nodig.
 Uitgaan van lagere aantallen asielzoekers. Dan wordt niet voldaan aan de kaders van de raad en de wens
van het COA.
Integrale consequenties
Deze zijn beschreven in de startnotitie (bijlage 2).
Communicatie en burgerparticipatie
De vragen die de VVD-fractie heeft gesteld over het locatieonderzoek op 13 april 2016 zijn apart beantwoord.
Het COA kan zich vinden in dit raadsvoorstel.
Er is overleg met het Wijkplatform Zuid geweest en als uw raad besluit conform voorstel dan zal met het wijplatform
en het COA gewerkt gaan worden aan een goede set van afspraken.
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Bij het vervolg zal (per locatie) een klankbordgroep van omwonenden worden gevormd.
Vervolg
Na besluitvorming kan de ruimtelijke procedure voor de locatie Udesweg starten. Belanghebbenden kunnen dan
een zienswijze indienen. Daarvoor zal een inloopavond worden georganiseerd. Op basis daarvan kan het college
een omgevingsvergunning verlenen. Het COA zal dan een overeenkomst sluiten met de grondeigenaar. De
planning is er op gericht om begin 2017 het AZC te openen.
Parallel hieraan zal gezocht worden naar een tweede locatie. Zodra deze gevonden is, zal deze aan de bevolking
worden voorgelegd. Daarna zal een voorstel aan uw raad gezonden worden.
Bijlagen
1. Nota van reacties en commentaar locatiekeuze AZC Oldambt
2. Startnotitie Beleidskaders voor een mogelijk AZC
3. Locatieonderzoek AZC Oldambt, BügelHajema
Winschoten, 10 mei 2016
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Besluit
1. Kennis te nemen van de “Nota van reacties en commentaar
locatiekeuze AZC Oldambt” in bijlage 1.
2. In te stemmen met de locatie Udesweg voor een AZC van maximaal
500 asielzoekers gedurende vijf jaar met een optie voor nog eens vijf
jaar, na evaluatie.
3. Het college te verzoeken om uiterlijk in de raad van december 2016
een voorstel te doen voor nog een AZC locatie voor maximaal 500
asielzoekers gedurende vijf jaar met een optie voor nog eens vijf jaar,
na evaluatie.
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