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Beslispunten 
1. kennis te nemen van het besluit van burgmeester en wethouders waarin als kernpunten voor de 

opvang van vluchtelingen in een asielzoekerscentrum (azc) worden vastgesteld: 
a. als azc-locaties aan te wijzen:  

� de voormalige Klinkenberg aan de Van Heutszlaan in Ede 400 personen; 
� de Braamhorst aan de Zonneoordlaan in Ede  300 personen; 
� de Goudsberg aan de Hessenweg in Lunteren  200 personen; 

b. flankerende / algemene maatregelen en per locatie specifieke maatregelen te treffen 
zoals benoemd in dit voorstel; 

c. het participatieproces met de direct omwonenden te starten om te komen tot een goede 
inbedding van de azc-locaties; 

d. in het kader van de Perspectiefnota 2017-2020 een budget ad € 673.000 beschikbaar te 
stellen voor de flankerende maatregelen en projectorganisatie; 

2. op grond van artikel 10, eerste lid, onderdeel b, van de Wet Openbaarheid Bestuur, 
geheimhouding op te leggen op de “Multicriteria analyse azc Ede”, onderligger van de matrix in 
het Arcadisrapport “Locatie en- haalbaarheidsonderzoek asielzoekerscentrum Ede” en deze 
geheim ter inzage te leggen voor de gemeenteraad van Ede; 

3. ten aanzien van de hierboven genoemde kernpunten geen wensen en/of bedenkingen ter kennis 
van het college van burgemeester en wethouders te brengen en de door het college opgelegde 
geheimhouding te bekrachtigen. 

 
 
Inleiding 
Dit voorstel betreft de opvang van 900 vluchtelingen voor een periode van 5 jaar en geeft daarmee 
uitvoering aan het raadsbesluit van 14 januari 2016 als antwoord op het verzoek van rijk en provincie 
om opvang te regelen voor de huidige stroom vluchtelingen.  
 
Totstandkoming 
Vanaf november 2015 is een ambtelijke projectorganisatie ingesteld om de besluitvorming voor te 
bereiden. Deze projectorganisatie heeft zich bezig gehouden met: 

• Bewonersparticipatie 

• Interne consultatie en eigen onderzoek 

• De opstelling van dit raadsvoorstel 
 
Bewonersparticipatie 

Uitgangspunt bij de bewonersparticipatie was dat iedereen in de Edese samenleving de kans moest 
krijgen zich over dit onderwerp uit te spreken. Daarnaast is het eigenaarschap over bijeenkomsten 
gedeeld met inwoners. 

Er is een belanghebbendengroep uit het maatschappelijk middenveld ingesteld. Deze groep omvat in 
totaal zeventig partijen. Voor deze groep is driemaal een bijeenkomst georganiseerd waar toelichting 
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is gegeven op het proces en waar vragen zijn beantwoord door ambtenaren, COA en Arcadis. Verder 
werden zorgen, bedenkingen, maar ook suggesties voor flankerend beleid opgehaald. Met de 
belanghebbenden en raadsleden is er ook een bezoek gebracht aan een azc in Nijmegen. 

Acht bewonersbijeenkomsten op locatie zijn bijgewoond, die in totaal door ongeveer zeshonderd 
inwoners werden bezocht. Daarnaast zijn er ook diverse kleinschalige overleggen met inwoners en 
vertegenwoordigers van omwonenden geweest. Deze bijeenkomsten gingen over specifieke thema’s 
rond een locatie. Er zijn daarnaast ongeveer 340 brieven en mails beantwoord. 

Ter borging van dit proces is op de website van de gemeente een aparte plek ingericht om alle 
opgehaalde informatie in de openbaarheid te brengen. Wekelijks is een nieuwsupdate samengesteld 
en verspreid onder bijna driehonderd geadresseerden. Alle opgehaalde informatie is geordend en ter 
beschikking gesteld aan COA, Arcadis en de raad. 

Interne consultatie en aanvullende onderzoeken 

Er is gebruik gemaakt van de interne deskundigheid op het gebied van demografie en statistiek, 
financiën, veiligheid, participatie, planjuridisch en communicatie. Daarnaast zijn er aanvullende 
onderzoeken uitgezet over de volgende onderwerpen: de impact van de nabijheid van een 
schietterrein, maatregelen sociale veiligheid van andere gemeenten met een azc en de economische 
effecten op het toerisme. 

 
Overwegingen 

Dit locatievoorstel kwam op de volgende wijze tot stand: 

Het startpunt was de opdracht die het college op 14 januari 2016 ontving: de realisatie van opvang 
van 600-1400 vluchtelingen met een wens tot kleinschalige oplossingen, als vervolg op de motie die 
de raad eind 2014 aannam waarin het college werd opgeroepen te zoeken naar mogelijkheden voor 
de opvang van vluchtelingen in Ede. Leidend was het bestuursakkoord tussen gemeenten en 
rijksoverheid van november 2015, waarin sprake is van duidelijke ondergrenzen bij de vestiging van 
de verschillende vormen van opvang. 

Het proces om te komen tot azc-locaties begon met een inventarisatie van potentiële locaties met de 
samenleving. Na twee rondes bleven van de bijna 150 locaties nog zes over op de shortlist. Daarvan 
viel er gaandeweg nog één af en onderzocht onderzoeksbureau Arcadis de resterende vijf locaties. 
Tevens zijn enkele andere onderzoeken uitgevoerd en is een reactienota opgesteld op basis van alle 
reacties uit de samenleving. Deze analyses en adviezen zijn grondig bestudeerd. Zij bevatten immers 
de analyse van de geobjectiveerde omstandigheden rond iedere locatie.  

Vervolgens heeft het college iedere locatie gewogen. Hierbij was leidend dat het college een bijdrage 
wil leveren in de oplossing van de vluchtelingenproblematiek. Het college en een ruime meerderheid 
van de raad acht het een humanitaire plicht een deel van deze taak op onze schouders te nemen en 
is er van overtuigd dat Ede dat kan dragen. 

Wat een belangrijke rol speelde bij de overwegingen is de door het college ingeschatte draagkracht 
van de omgeving van iedere locatie, waarbij de omvang van de naastgelegen kern leidend was. Dat 
leidde tot een lager aantal vluchtelingen dan wat mogelijk wordt geacht door Arcadis. Ook keek het 
college of de door inwoners aangedragen zorgen en bezwaren kunnen worden weggenomen of 
gecompenseerd door flankerende maatregelen. Tenslotte keek het college naar een logische 
samenhang van de verschillende locaties, waarbij een compacte en logistiek goed uitvoerbare 
oplossing de voorkeur had. 

De in dit voorstel opgenomen locaties en bijbehorende aantallen zijn met COA afgestemd en zijn door 
hen als positief beoordeeld.  

 Locatiekeuze 
De ideale locatie voor de vestiging van een azc bestaat niet, ook niet in Ede. Voor alle locaties op de 
shortlist van Ede geldt, dat er zowel ingrepen op de locatie zelf als flankerend maatregelen nodig 
zullen zijn om de locaties geschikt te maken als verblijfslocatie voor de opvang van vluchtelingen. 
Deze maatregelen moeten in het politieke besluitvormingsproces meegenomen  worden. Alles 
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overwegende kiest het college voor een combinatie van locaties, die overeenkomt met scenario drie 
van Arcadis, met daarop een aantal aanpassingen op de aantallen per locatie. 

Het college stelt voor om op de volgende drie locaties mee te werken aan de komst van een azc op de 
volgende locaties: 

• De voormalige Klinkenberg aan de Van Heutszlaan in Ede  400 vluchtelingen 

• De Braamhorst aan de Zonneoordlaan in Ede   300 vluchtelingen 

• De Goudsberg aan de Hessenweg in Lunteren   200 vluchtelingen 
 
Hieronder volgen per locatie een onderbouwing alsmede de door het college voorgestelde 
flankerende maatregelen. Die flankerende maatregelen zijn deels ingevuld en zullen na besluitvorming 
nader worden ingevuld in samenspraak met de omwonenden. Hiertoe worden financiële reserveringen 
opgenomen. Een deel van de flankerende maatregelen zijn voor rekening van de gemeente. Een 
ander deel komt voor rekening van COA. En wellicht kan ook de provincie bijdragen aan sommige 
oplossingen. De manier waarop de locaties precies ingezet worden (bijvoorbeeld in de fysieke ruimte) 
is onderwerp van nadere uitwerking van COA, locatie-eigenaren, gemeente en in afstemming met de  
omwonenden. 
 
De voormalige Klinkenberg, Ede 

Deze locatie zien wij als een geschikte locatie voor de hoofdvestiging in Ede. In het Arcadis rapport 
scoort deze locatie voldoende op alle getoetste factoren, met uitzondering van financiën. Met 
bijvoorbeeld een afwijking van het programma van eisen van COA is de noodzakelijke investering 
aanzienlijk kleiner (deze afwijking betref de indeling van de slaap- en leefvertrekken), of eventueel 
mogelijke andere oplossingen. Hierdoor scoort dit element ook voldoende. COA heeft aangegeven dat 
dit voor hen tot de mogelijkheden behoort. 

In Ede-Oost is momenteel de noodopvang gevestigd. Om de draagkracht van Ede-Oost niet méér te 
belasten kan een azc in de Klinkenberg pas geopend worden als de noodopvang op de 
Kazerneterreinen (met maximaal 370 vluchtelingen) gesloten wordt.  

Arcadis geeft aan dat er in de Klinkenberg opvang voor 500 vluchtelingen gerealiseerd kan worden. 
Het college maximeert dat aantal tot 400. Een van de strategische uitgangspunten van het college is 
kleinschaligheid. Met een aantal van 400 is de locatie nog steeds groot genoeg voor COA om als 
hoofdlocatie te fungeren. Hiermee verschuift de capaciteit aan opvangplekken van de noodopvang 
naar de Klinkenberg. De ervaringen met de noodopvang laten zien dat de wijk deze capaciteit goed 
aan kan. 

Specifieke maatregelen: 

• De huidige entree ligt recht tegenover woningen. De entree wordt door COA of de eigenaar 
verplaatst naar de Klinkenbergerweg. Dit voorstel is genoemd door de buurt en ook overgenomen 
in het Arcadis rapport. 

• Een gezamenlijke tuin en speeltuin voor azc en omwonenden (zie Arcadis rapport). 

• Technische verbeteringen, waaronder brandveiligheid doorvoeren aan het gebouw. 

• Samen met de belanghebbenden kritisch kijken naar het gebouw en de ruimte direct om het 
gebouw heen. De insteek is vooral om oplossingen te zoeken voor mogelijke onoverzichtelijke en 
sociaal onveilige plekken. 

• Schouw van de verkeerssituatie en indien nodig in samenspraak met belanghebbenden 
aanpassingen doorvoeren. 

 

De Braamhorst, Ede 

Het terrein De Braamhorst scoort in het rapport van Arcadis voldoende, met uitzondering van het 
aspect omgeving. Het college hecht eraan dat de ruimtelijke kwaliteit en de natuurwaarden van het 
gebied worden gehandhaafd. Ook omwonenden hebben dit zeer nadrukkelijk aangegeven. Het 
omgevingseffect is aanzienlijk lager wanneer er minder vluchtelingen op deze locatie opgevangen 
worden dan Arcadis aangeeft. Daarnaast kiest het college ervoor om van de Braamhorst geen 
hoofdlocatie, maar een nevenvestiging te maken en met COA in overleg te gaan over het optimale 
niveau van voorzieningen op deze locatie. Doel hiervan is het minimaliseren van het aantal 
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verkeersbewegingen. Om deze redenen wijkt het voorstel van het college af van de aantallen die 
Arcadis heeft geconcludeerd. Arcadis geeft aan dat er goed 500 plekken te realiseren zijn.  

Het college maximeert het aantal op te vangen vluchtelingen tot 300. Dit aantal is lager dan de huidige 
toeristische capaciteit van de locatie. 

Specifieke maatregelen: 

• Zorgen voor een goede OV-voorziening of een shuttlebusverbinding. 

• Aanpassing verlichtingsniveau in overleg met de omgeving. Een deel van de inwoners wil graag 
een hoger verlichtingsniveau. Een andere groep inwoners geeft echter aan dat de huidige 
afwezigheid van verlichting gewenst is. In overleg met de belanghebbenden denken we tot een 
passende oplossing te komen. 

• Analyse van de verkeerssituatie rondom de Braamhorst en in overleg met inwoners 
aanpassingen, t.b.v. de veiligheid en overzichtelijkheid, doorvoeren. Daarbij valt te denken aan de 
ontsluiting van de Zonneoordlaan. 

 

De Goudsberg, Lunteren 

Buiten de bebouwde kom van Lunteren ligt dit vakantiepark dat uit drie delen bestaat: een deel van 
ongeveer 160 bungalows in eigendom van particuliere eigenaren, een groot deel wat in gebruik is als 
camping/vakantiepark (met o.a. sportgelegenheden en een restaurant) en tenslotte een deel wat nu in 
gebruik is om Poolse arbeiders te huisvesten. Dit laatste deel is de beoogde azc-locatie na vertrek van 
de Poolse arbeiders. De Goudsberg was in de negentiger jaren ook in gebruik als azc en herbergde 
destijds maximaal 325 vluchtelingen. Op dit moment is er capaciteit voor ruim 250 Poolse arbeiders. 
Arcadis geeft aan dat het mogelijk is om hier 290 vluchtelingen op te vangen. Het college hecht aan 
kleinschaligheid en stelt een maximum van 200 vluchtelingen voor deze locatie. Dit maximum komt 
overeen met de ondergrens van het bestuursakkoord voor een nevenvestiging. 

Specifieke maatregelen: 

• Zorgen voor een goede OV-voorziening. 

• Aanleg van een eigen ingang van het azc-gedeelte. 

• Plaatsen van een duidelijke fysieke en visuele afscheiding rondom het azc-terrein. 

• Analyseren van de verkeerssituatie (incl. voet- en fietspaden) en in samenspraak met 
belanghebbenden aanpassingen doorvoeren die de veiligheid en overzichtelijkheid ten goede 
komen. 

• Verlichtingsniveau verbeteren. 

• In overleg met providers om te bespreken of er verbeteringen doorgevoerd kunnen worden aan 
het telefoon- en internetnetwerk. 

• Analyseren van de beschikbare parkeergelegenheid en indien nodig extra parkeerplaatsen op het 
terrein aanleggen. 

• Analyse van de kwaliteit van de huidige rioolvoorziening en waar nodig voor aanpassingen 
zorgen. 

 
 

Overige locaties 
Met bovenstaand voorstel heeft het college invulling gegeven aan de kaders van 14 januari 2016 en 
ziet daarmee nu af van de ontwikkeling van de overige locaties.  

Klaphekweg 

Deze locatie was al eerder afgevallen omdat de eigenaar kiest voor een andere bestemming. 

Permar, aan het Horaplantsoen in Ede 

Deze locatie valt af vanwege het feit dat de capaciteit ontoereikend is voor de eisen uit het 
Bestuursakkoord en de kosten van verbouw dusdanig hoog zijn dat het voor COA financieel niet 
haalbaar is. 
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De Lindehof, Otterlo 

Deze locatie valt voor het college af als hoofdvestiging vanwege de verhouding van het aantal 
vluchtelingen tot de grootte van de nabijgelegen kern in vergelijking met andere locaties. Als 
nevenlocatie voldoet het onvoldoende aan de daarvoor geldende eisen.  

 

 Algemeen flankerend beleid 

De hieronder voorgestelde flankerende maatregelen zijn ontleend aan: 

• De gesprekken en bijeenkomsten over het azc; 

• Het Arcadis-rapport; 

• Interne deskundigheid en analyse van de locaties; 

• Navraag bij zes andere gemeenten met een azc. 
 
Dit zijn algemene maatregelen die in principe gelden voor iedere locatie. In samenspraak met 
omwonenden en COA zal voor iedere locatie gezocht worden naar specifieke invulling. 

• Het organiseren van open dagen voor ontmoeting met de omgeving. 

• Structureel overleg tussen de omgeving, COA, gemeente en Politie. 

• Regelmatige voortgangsinformatie op de gemeentepagina over het azc. 

• Eén vast en bekend aanspreekpunt vanuit de gemeente voor de omgeving. 

• Snel oppakken en oplossen van problemen. 

• Eventueel cameratoezicht rondom het azc. 

• Vier formatieplaatsen toezicht. Deze toezichthouders zullen een verbindende rol vervullen met de 
omwonenden en zijn daarmee een zichtbaar aanspreekpunt voor omwonenden en COA. Na zes 
maanden zal er geëvalueerd worden en op basis van die evaluatie kan de capaciteit bijgesteld 
worden. Voor een nadere toelichting is een bijlage bijgevoegd. 

 
Risico's 
Met betrekking tot onderhavig voorstel zijn de volgende risico's te onderkennen: 
 
Het realiseren van de locaties kan vertraging oplopen als gevolg van bezwaren. 

In dit proces is het denkbaar dat er bezwaren ingediend worden. Bij de bestuursrechter kan daarbij om 
opschorting worden gevraagd, het is niet te voorspellen of de rechter dit ook toekent.  

Kans: groot 
Effect: opschortend in tijd 

Een of meerdere locaties kunnen afvallen als COA en eigenaren niet tot overeenstemming komen. 

Het COA heeft Arcadis gevraagd onderzoek te doen naar de locaties. Op basis van kennis van 
vastgoed en de omgeving geeft Arcadis schattingen af aan COA over de te verwachten verwervings-
/huurprijs van de locaties. Hoewel deze schattingen het COA een goede indicatie geeft over de 
haalbaarheid, is het geen garantie voor een onderhandelingsakkoord.  

Kans: gemiddeld 
Effect: groot 

Er kunnen planologische bezwaren blijken uit het onderzoek wat hiernaar wordt ingesteld. 

Kans: gemiddeld 
Effect: groot 

 

Kosten, baten en dekking 

De volgende kosten zijn verbonden aan dit besluit: 
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• Kosten projectorganisatie. Om het proces te ondersteunen heeft de gemeente een projectteam 
ingericht. Voor een deel is hiervoor binnen de organisatie capaciteit vrijgemaakt, voor een deel is 
externe expertise ingehuurd. Daarnaast is een aantal onderzoeken uitgevoerd in aanvulling op het 
Arcadis onderzoek. De kosten vanaf januari tot aan mei 2016 worden ingeschat op circa € 
200.000. Daarbij is rekening gehouden met een afschaling van capaciteit na het moment van 
besluitvorming door de gemeenteraad, en wordt rekening gehouden met het aanhouden van de 
projectleiding tot en met juni.  

• Locatiegebonden kosten. De kosten voor het stichten van de centra komen voor rekening van 
COA. In de overgang tussen het terrein van een centrum en de openbare ruimte zijn mogelijk 
voorzieningen nodig die er nu niet zijn. De verdeling van de kosten voor deze voorzieningen zijn 
onderwerp van onderhandeling tussen COA en gemeente, nadat besluitvorming heeft 
plaatsgevonden. Het is niet mogelijk om hier op voorhand een betrouwbare schatting voor af te 
geven. 

• Kosten voor flankerende maatregelen. Er is een aantal maatregelen genoemd om op een 
verantwoorde wijze asielzoekers binnen Ede te kunnen huisvesten. Voor een deel zijn de kosten 
niet bekend omdat de detaillering van de maatregelen ten tijde van het opstellen van de 
collegenota nog met omwonenden uitgewerkt moeten worden. De benodigde capaciteit voor een 
vast en bekend aanspreekpunt vanuit de gemeente wordt ingeschat op 0,5 fte. Voor 2016 
bedragen de kosten € 23.000, vanaf 2017 € 45.000 per jaar. De kosten voor de vier 
toezichthouders bedragen voor een half jaar € 100.000. Wordt het toezicht op dezelfde sterkte 
voortgezet, dan zijn de kosten € 200.000 per jaar.  

 
Ter dekking van de kosten voor project- en procesbegeleiding heeft de raad op 14 januari besloten om 
in de programmabegroting ruimte te reserveren voor kosten die voor dit project worden gemaakt. 
Destijds werd uitgegaan van een budget van € 150.000. Met de vaststelling van de 
Programmabegroting 2016-2019 heeft de raad ook een budget van € 50.000 voor 2016 beschikbaar 
gesteld onder de noemer van vluchtelingenopvang. 
 
In de wetenschap dat de flankerende maatregelen voor college, raad en samenleving cruciaal zijn, 
stelt het college voor een bedrag  van € 500.000 als werkbudget beschikbaar te stellen met als 
dekking een onttrekking aan de algemene reserve. Voorstellen die het werkbudget te boven gaan 
worden, indien dit passend is in de tijd, ter afweging aangeboden via de perspectiefnota of anders via 
een separaat raadsvoorstel. Het college betrekt de genoemde structurele kosten voor 2017 en verder 
bij de voorbereidingen voor de perspectiefnota.  
 
Resume 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Kosten       

Projectorganisatie. 200.000      

Locatiegebonden.       

Flankerende maatregelen:       

• 0,5 fte. vast aanspreekpunt. 23.000 45.000 45.000 45.000 45.000 23.000 

• 4,0 fte. toezichthouders. 100.000 PM PM PM PM PM 

• Werkbudget. 500.000      

Totaal 823.000 45.000 45.000 45.000 45.000 23.000 

Dekking       

Programmabegroting 2017-2020:       

• Beschikbaar gesteld bij raadsvoorstel 
“Procesvoorstel opvang vluchtelingen in 
een AZC” (40196). 

150.000      

Perspectiefnota 2017-2020:       

• Nog te dekken via de perspectiefnota 673.000 45.000 45.000 45.000 45.000 23.000 

Totaal 823.000 45.000 45.000 45.000 45.000 23.000 

 
 
Naschrift 
 
Otterlo 
De inwoners van Otterlo hebben plannen gepresenteerd om honderd statushouders in het dorp op te 
vangen en deze mensen in de dorpsgemeenschap op te nemen. Het college waardeert dit initiatief en 
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roept het dorp op om het plan in werking te zetten. De gemeente Ede zal waar nodig ondersteunen bij 
het initiatief van Otterlo. 

Reikwijdte van dit besluit 
Het is niet uitgesloten dat in de nabije of verdere toekomst opnieuw een beroep gedaan zal worden op 
Ede om vluchtelingen te huisvesten. College en raad zullen dan opnieuw moeten bezien of zij daar 
medewerking aan willen verlenen. Zonder nieuw raadsbesluit zal er geen uitbreiding in aantallen of 
verlenging tijdsduur in Ede mogelijk zijn. Locaties die nu niet zijn opgenomen in het voorstel kunnen 
nog steeds als zodanig worden aangemerkt mocht een nieuw raadsvoorstel daar aanleiding toe 
geven. 
 
Voorbehoud 
Er hebben nog geen definitieve onderhandelingen plaatsgevonden tussen locatie-eigenaren en COA. 
Wel is er sprake van afstemming, om een inschatting te kunnen maken van de financiële haalbaarheid 
van locaties. Op basis daarvan wordt ingeschat dat de drie locaties haalbaar zijn. Echter, het kan in de 
onderhandelingen uiteindelijk ook mislopen.  
Het Arcadisrapport bevat een quickscan van de planologische omstandigheden. Daar wordt nu nader 
onderzoek naar gedaan. Hieruit kunnen planologische bezwaren voortvloeien die nu nog niet zijn te 
overzien. 
 
Mochten er blokkerende omstandigheden rijzen, dan behoudt het college zich het recht voor om 
opnieuw naar de locaties van de shortlist en de longlist te kijken om alsnog te komen tot huisvesting 
van het aantal vluchtelingen waartoe de raad opdracht heeft gegeven. 
 
Bewoners van de noodopvang 
De vluchtelingen die nu in de noodopvang wonen zijn inmiddels gewend geraakt aan Ede en vice 
versa. Vluchtelingenkinderen zitten hier op school en er zijn veel relaties met vrijwilligers uit de 
gemeente. Om gesleep met vluchtelingen zoveel mogelijk te beperken, wil Ede zich in gesprekken 
met COA inzetten om de bewoners van de noodopvang, wanneer zij dat wensen, zoveel mogelijk in 
de gemeente Ede te houden. Doel is te voorkomen dat deze mensen door het sluiten van de 
noodopvang weer over het land worden verspreid. 
 
Gemeenteraad 
Het raadsvoorstel wordt aangeboden aan de Agendacommissie, met het verzoek dit ter vaststelling te 
agenderen voor de besluitvormende bijeenkomst van de gemeenteraad. 

 

 Burgemeester en wethouders van Ede, 
 
 
 
Richard Wielinga 
de secretaris 

Cees van der Knaap 
de burgemeester 

 
Bijlagen: 
1. Arcadisrapport Locatie en haalbaarheidsonderzoek AZC Ede d.d. 18 maart 2016. 
2. Reactienota asielzoekerscentrum gemeente Ede met de samenvatting van alle honderden 

binnengekomen reacties. 
3. Het advies van ARQ (PTSS en schietbaan). 
4. Het advies van ZKA (economische effecten op toerisme). 
5. Het advies van de gemeentelijke afdeling veiligheid (sociale veiligheid na vestiging azc). 
6. Een toelichting van de gemeentelijke afdeling toezicht (voor de aanvullende toezichthouders). 
7. Een grove planschaderisico-inschatting per locatie in aanvulling op het algemeen advies. 


