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SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE  
 
Schriftelijke raadsvragen van Hester Veltman en Alexander Vos de Wael, fractie VVD, ingevolge artikel 43 
van het Reglement van orde van de gemeenteraad van Ede. Verzoek aan het college is deze vragen vóór de 
oordeelsvormende vergadering van 3 december 2015 schriftelijk te beantwoorden. 
 
 
Datum: 16 november 2015 
 
 
Onderwerp : met stoom en kokend water  
 
De kern van de VVD Ede boodschap aan het college is om meer ruimte te nemen voor goed overleg 
met de inwoners van Otterlo. Neem als college de tijd voor de gesprekken voordat het voorstel met 
stoom en kokend water de besluitvorming wordt ingebracht.   
 
Inwoners betrekken 
 
Vorige week donderdag kwam naar buiten dat het COA een AZC voor 600 mensen zal realiseren in 
Otterlo. In een interview op TV Ede van 16 november vertelt onze burgemeester dat het COA en de 
eigenaar van het terrein van De Lindehof hierover een jaar in onderhandeling zijn geweest. Sinds 
maandag 9 november is er overeenstemming tussen de partijen. Begin oktober informeerde het 
college twee spilfiguren uit de Otterlose samenleving vertrouwelijk over de ophanden zijnde deal. Op 
donderdag 12 november, net voordat de vestiging van het AZC wereldnieuws werd, stuurde het 
college de raadsleden het persbericht dat een dag later zou worden gepubliceerd. Het college heeft 
ervoor gekozen om de komst van het AZC pas te communiceren met onze inwoners én met de 
gemeenteraad op het moment dat de locatie definitief is. Inwoners en raadsleden van Ede voelen zich 
hierdoor buitengesloten, overvallen door het college. De eerste reactie is boosheid, onbegrip, 
dwarsliggen en openbare borden voorzien van bedreigende teksten. Hoewel de VVD het niet altijd 
eens is met de wijze waarop deze onvrede wordt geuit, snappen we de achterliggende gevoelens. 

Sinds de vorming van het college is burgerparticipatie telkens als speerpunt van het college benoemd. 
Afgelopen jaar is het college op vele plekken gestart met actieve burgerparticipatie, bijvoorbeeld voor 
beheer openbare ruimte, sport en cultuur. Maar nu is overleg met de inwoners juist vermeden. Terwijl 
je het écht samen had kunnen doen door bewoners vroegtijdig te betrekken, naar hun ideeën te 
vragen en in te spelen op hun suggesties. Je had daarmee het draagvlak op organische wijze kunnen 
laten groeien. Op de vraag waarom het college dit juist niet heeft gedaan, zegt het college: “het COA 
en andere externen adviseerden ons hierover”. 
 
De burgemeester deelde begin september in de raad mee dat binnen een maand bekend zou zijn 
waar het AZC in Ede zou komen. Het heeft ruim een maand langer geduurd. De VVD pleit ervoor om 
meer tijd te nemen voor het overleg met en het laten participeren van de inwoners van Otterlo. Eén 
maand op 60 maanden maakt niet meer uit. Zeker niet als daardoor draagvlak wordt gecreëerd.  
 
Het huisvesten van vluchtelingen staat voor de VVD Ede niet ter discussie. We zien ons als VVD in die 
zin ook niet tegenover het college staan. Maar de VVD begrijpt niet waarom het college de raad en de 
inwoners van Ede niet méér meeneemt in dit proces. Hiermee voorkom je tweespalt en kun je 
toewerken naar een oplossing die kan rekenen op draagvlak.  



VVD Ede   
   

Pagina 2 van 5 
 

Wij vragen het college om onderstaande vragen uitgebreid toe te lichten. Wij kunnen de verstrekte 
informatie gebruiken in gesprekken met inwoners en om een politiek standpunt te formuleren. 
 
De vragen die bij ons leven zijn van toepassing op onze gehele gemeente, dus Ede Stad en de 
buitendorpen Bennekom, Ederveen, Harskamp, Lunteren, Otterlo en Wekerom. Als gevolg van de 
actualiteit en dat een AZC in Otterlo zal worden gevestigd,  heeft een aantal vragen specifiek 
betrekking op het in Otterlo geplande AZC. 
 
 
Vragen:  

- Wat zijn de precies de beweegredenen geweest van het college om niet al eerder de inwoners 
te betrekken bij het proces van huisvesten van de vluchtelingen? 

- Hoe gaat het college vanaf deze week in overleg met de bewoners van Otterlo over hun 
wensen ten aanzien van de huisvesting van asielzoekers in De Lindehof? 

- Is het college bereid om de geplande oordeelsvormende vergadering van 3 december te 
verplaatsen naar begin januari 2016 om zodoende meer tijd in te ruimen voor het creëren van 
draagvlak bij de Otterloërs?  

 
 
 
In de bijlage formuleerden wij vragen over de randvoorwaarden met betrekking tot een AZC in Ede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage 
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Bijlage 
 
Randvoorwaarden voor vluchtelingenopvang 
 
De VVD is van mening dat een aantal randvoorwaarden van kracht is als het gaat om een AZC in onze 
gemeente. Doel moet zijn dat de veilige opvang van vluchtelingen zo goed mogelijk past binnen onze 
lokale gemeenschap. Dit vraagt om een aantal voorwaarden op het gebied van onder meer veiligheid, 
activiteiten van asielzoekers, ruimtelijke ordening, onderwijs en financiën. We realiseren ons dat de 
vragen hieronder niet uitputtend zijn. De antwoorden zullen echter wel helpen om een beeld te 
kunnen vormen over het vervolg.  
 
Veiligheid 
De veiligheid en leefbaarheid op het terrein van een asielzoekerscentrum is primair de 
verantwoordelijkheid van het COA. Daarbuiten is het de verantwoordelijkheid van de gemeente Ede. 
Voor de noodopvang op het kazerneterrein stelde het college dat de politie om de hoek zit en te allen 
tijde binnen een beperkt aantal minuten ter plaatse kan zijn. Voor vele mogelijke andere locaties in 
Ede, waaronder De Lindehof in Otterlo, geldt dat niet. 
 
De openbare verlichting levert een belangrijke bijdrage aan de veiligheid. Goede verlichting zorgt 
ervoor dat mensen zich veiliger voelen en dat ongevallen kunnen worden voorkomen. Met goede 
verlichting bedoelen wij verlichting die de openheid en ruimte benadrukt, waarmee je duidelijk 
mensen, beweging en kleur kunt onderscheiden.  

 

 
Vragen:  

- Op welke wijze gaat het college met de inwoners van Otterlo in gesprek over de veiligheid 
rond het AZC en over de veiligheidsbeleving rond de komst van asielzoekers in het dorp? 

- Is naar de mening van het college de openbare verlichting van voldoende kwalitatief niveau in 
de directe omgeving van de opvanglocaties, op de toe- en afvoerwegen en op de trottoirs, 
wandel- en voetpaden?  

- Zijn aanvullende verkeersmaatregelen noodzakelijk vanwege de verkeer aantrekkende werking 
van een opvanglocatie?  

- Welke extra maatregelen (ook in relatie tot bewaking en gereguleerde toegang) wil het college 
treffen voor de veiligheid rond het AZC in Otterlo?  

- De asielzoekers beschikken niet over eigen vervoer. Zij ondernemen veel te voet. Echter de 
hele infrastructuur van wegen en fietspaden is niet ingericht voor voetgangers. De maximum 
snelheid is op bepaalde weggedeelten 80 km/h. Wij vinden dit risicovol. Wat onderneemt het 
college om dit risico te reduceren?  

 
 
 
 
 
Gebruik van lokale voorzieningen 
In het AZC in Otterlo zal sprake zijn van specifieke voorzieningen voor de vluchtelingen. Naar 
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verwachting zullen zij ook gebruik maken van voorzieningen in de lokale gemeenschap.  

 
 
Vragen:  

- In hoeverre wordt een beroep gedaan op de lokale huisarts en fysiotherapeut? 
- Op de website van het COA staat dat aan iedere AZC een basisschool is gekoppeld. Welke is 

dat in het geval van het AZC in Otterlo? 
- In hoeverre wordt een beroep gedaan op de sportvoorzieningen in Otterlo? 

 
 
Tijdsbesteding  
 
Ledigheid is des duivels oorkussen. Met dit in het achterhoofd dringt zich de vraag op hoe de 
asielzoekers dagelijks hun uitdaging gaan vinden. Die uitdaging is van belang voor het hebben van 
voldoende prikkels dat men zinvol bezig is en op de een of andere wijze iets kan betekenen, 
bijvoorbeeld voor de gemeenschap.  

Asielzoekers mogen maximaal 24 weken per jaar betaald werken. Eventuele inkomsten worden 
ingehouden op het leef- en kleedgeld. Bewoners die willen werken moeten zelf werk zoeken. Het COA 
geeft wel advies maar bemiddelt niet.  

 
 
Vragen:  

- Hoe gaat het college ervoor zorgen dat de vluchtelingen hun dagelijkse uitdaging vinden? 
Welke activiteiten heeft het college hierbij in gedachten? Hoe gaat het college hierover in 
gesprek met de mogelijkheden die de lokale gemeenschap heeft? 

- Wat wordt de opstelling van de gemeente hierin? Gaat de gemeente de vluchtelingen 
ondersteunen in het vinden van tijdelijk werk?   

 
 
 
Ruimtelijke ordening 
 
De VVD volgt graag de stappen die binnen het omgevingsrecht moeten worden genomen om het AZC 
in Otterlo ruimtelijk te kunnen realiseren. Wij zijn hier als raad nog niet over geïnformeerd. 

 
 
Vragen:  

- Hoe moet het geldende bestemmingsplan van het gebied van De Lindehof worden aangepast 
om het AZC, inclusief bewoning door asielzoekers, mogelijk te maken?  

- Met welke termijnen en inspraakmomenten voor betrokkenen kunnen de inwoners en de 
gemeenteraad rekening houden? 

- Moet er een omgevingsvergunning voor de huisvesting van asielzoekers op De Lindehof 
worden aangevraagd? Zo nee, waarom niet? 

- Zo ja, wie is hiervoor verantwoordelijk? 
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- Hoe zorgt het college ervoor dat de vergunning is afgegeven voordat asielzoekers neerstrijken 
op De Lindehof?  

 
 
Economie en financiën  
 
De VVD realiseert zich dat de gemeente kosten zal moeten maken. Aangezien vele gemeenten Ede 
voorgingen met het opzetten en inrichten van een opvanglocatie voor asielzoekers is voldoende 
expertise voorhanden om een realistische begroting op te stellen.  
 
 
Vragen:  

- Met welke kosten voor 2016 moet rekening worden gehouden voor de opvang van asielzoeker 
in Ede? 

- Kunnen deze kosten worden uitgesplitst naar de locatie kazerneterrein en De Lindehof? 
- Welk deel van deze kosten is verhaalbaar op het Rijk en/of COA? 
- Aangezien De Lindehof voor vijf jaar zal dienen als opvanglocatie  met welke netto kosten 

moet gemeente Ede rekening in de jaren 2017 tot 2021? 
 
 


