
 
 

AMENDEMENT 

 
 
Onderwerp: BV02 Locatievoorstel opvang vluchtelingen gemeente Ede 
 

 
De raad van de gemeente Ede in vergadering bijeen op d.d. 14 april 2016 
 

 
constateert dat:  
 

• de raad heeft uitgesproken bij te willen dragen aan de opvang van vluchtelingen.  

• de gemeente Ede in totaal ongeveer 900 vluchtelingen wil huisvesten in drie asielzoekerscentra (de Klinkenberg, 
op de Goudsberg en de Braamhorst) verspreid over de gemeente Ede; 

• het huisvesten van vluchtelingen draagvlak vereist bij de inwoners die daar direct mee te maken krijgen (inwoners 
en vluchtelingen worden voor een periode van maximaal 5 jaar buren van elkaar); 

• het draagvlak bij de inwoners vraagt om enerzijds een open en heldere communicatie en anderzijds op integere 
wijze inspelen op de oprechte zorgen; 

• inwoners willen meedenken, actief meedoen en daar waar in hun vermogen daadwerkelijk ondersteunen mits door 
de gemeente knelpunten worden weggenomen en maatwerk wordt geleverd. 

 

 
overwegende dat:  

• bij de realisatie van de AZC’s de Klinkenberg, op de Goudsberg en de Braamhorst veiligheid voor onze inwoners, 
toeristen & recreanten en de vluchtelingen voorop staat;  

• draagvlak onder de inwoners en wederzijdse verdraagzaamheid heel belangrijk zijn; 

• veel reacties van de inwoners voortkomen uit onzekerheid en onbekendheid mede omdat in relatief korte tijd een 
grote groep mensen in hun directe nabijheid komt wonen.  

• voor een belangrijk deel de onzekerheid te voorkomen is door in dialoog te gaan met de betrokken inwoners.  

• de uit de dialoog naar voren komende ‘pijnpunten’ vaak oplosbaar zijn mits de gemeente daarin wil investeren, dit 
ook wanneer het COA, provincie of rijk de begrote kosten niet wil vergoeden.  

• Er afspraken moeten worden gemaakt tussen gemeente en eigenaren over de bestemming na afloop van de AZC 
periode van 5 jaar. 

 

 
Besluit: Het concept raadsbesluit als volgt te wijzigen; 
 
Besluit: 

1. De opvang van vluchtelingen in de drie te realiseren asielzoekerscentra (azc’s), de Klinkenberg, de 
Goudsberg en de Braamhorst plaats vindt, zijnde een periode van maximaal 5 jaar na ingebruikname. 

 
2. Er nu een aanvang wordt gemaakt met de herontwikkeling (in overleg met de eigenaar) van de locatie 

Klinkenberg, zodat 5 jaar na ingebruikname het gebouw de Klinkenberg wordt gesloopt of is gesloopt en 
op deze locatie woningen worden gebouwd die passen in de wijk Ede Oost. 

  
3. Ruim voor 2021 de gemeente het bestemmingsplan Klinkenberg aangepast/ geactualiseerd aan de raad 

voorlegt, zodat onmiddellijk na het vertrek van de vluchtelingen in 2021, met de sloop van de Klinkenberg 
en de nieuwbouw van woningen een aanvang kan worden gemaakt. 

 
4. Om de Goudsberg, als schitterend recreatiepark, een goede oplossing wordt gezocht voor de afscheiding 

van de stacaravans van de rest van het recreatiegebied. 
 

5. Dat het college in het bestuursakkoord dat zij afsluit met het coa op de Goudsberg vastlegt dat uitsluitend 
vluchtenlingegezinnen worden gehuisvest en het vervoer van kinderen van de gehuisveste vluchtelingen 
van en naar de scholen geregeld wordt in samenspraak met de gemeente.  

6. Dat de Braamhorst waar bewoners samen met de gemeenten hard gewerkt hebben aan de ontwikkeling 
van een prachtig natuurgebied na 5 jaar wordt teruggebracht in zijn huidige staat (natuurcamping) 



 
7. Dat een second opinion wordt uitgevoerd van de toets op natuurwaarden door een onafhankelijk bureau 

dat het vertrouwen heeft van omwonenden en dat pas met het ontwikkelen van het azc wordt gestart na 
deze toets. 

 

 8. 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. 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, deze locatie specifieke maatregelen ter goedkeuring voor te leggen aan de raad; 

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; 

 
 9. ten aanzien van de hierboven genoemde kernpunten geen wensen en/of bedenkingen ter kennis van het 

college van burgemeester en wethouders te brengen 
 
 

En gaat over tot de orde van de dag 
 

 
 
 
Ondertekening en naam: 
 
 
Alexander Vos de Wael/ Hester Veltman   
VVD       
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- 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, deze locatie specifieke maatregelen ter goedkeuring voor te leggen aan de raad; 

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; 

 
 9. ten aanzien van de hierboven genoemde kernpunten geen wensen en/of bedenkingen ter kennis van het 

college van burgemeester en wethouders te brengen 
 
 

En gaat over tot de orde van de dag 
 

 
 
 
Ondertekening en naam: 
 
 
Alexander Vos de Wael/ Hester Veltman   
VVD       
 
 
 



 
 

AMENDEMENT 

 
 
Onderwerp: BV02 Locatievoorstel opvang vluchtelingen gemeente Ede 
 

 
De raad van de gemeente Ede in vergadering bijeen op d.d. 14 april 2016 
 

 
constateert dat:  
 

• de raad heeft uitgesproken bij te willen dragen aan de opvang van vluchtelingen.  

• de gemeente Ede in totaal ongeveer 900 vluchtelingen wil huisvesten in drie asielzoekerscentra (de Klinkenberg, 
op de Goudsberg en de Braamhorst) verspreid over de gemeente Ede; 

• het huisvesten van vluchtelingen draagvlak vereist bij de inwoners die daar direct mee te maken krijgen (inwoners 
en vluchtelingen worden voor een periode van maximaal 5 jaar buren van elkaar); 

• het draagvlak bij de inwoners vraagt om enerzijds een open en heldere communicatie en anderzijds op integere 
wijze inspelen op de oprechte zorgen; 

• inwoners willen meedenken, actief meedoen en daar waar in hun vermogen daadwerkelijk ondersteunen mits door 
de gemeente knelpunten worden weggenomen en maatwerk wordt geleverd. 

 

 
overwegende dat:  

• bij de realisatie van de AZC’s de Klinkenberg, op de Goudsberg en de Braamhorst veiligheid voor onze inwoners, 
toeristen & recreanten en de vluchtelingen voorop staat;  

• draagvlak onder de inwoners en wederzijdse verdraagzaamheid heel belangrijk zijn; 

• veel reacties van de inwoners voortkomen uit onzekerheid en onbekendheid mede omdat in relatief korte tijd een 
grote groep mensen in hun directe nabijheid komt wonen.  

• voor een belangrijk deel de onzekerheid te voorkomen is door in dialoog te gaan met de betrokken inwoners.  

• de uit de dialoog naar voren komende ‘pijnpunten’ vaak oplosbaar zijn mits de gemeente daarin wil investeren, dit 
ook wanneer het COA, provincie of rijk de begrote kosten niet wil vergoeden.  

• Er afspraken moeten worden gemaakt tussen gemeente en eigenaren over de bestemming na afloop van de AZC 
periode van 5 jaar. 

 

 
Besluit: Het concept raadsbesluit als volgt te wijzigen; 
 
Besluit: 

1. De opvang van vluchtelingen in de drie te realiseren asielzoekerscentra (azc’s), de Klinkenberg, de 
Goudsberg en de Braamhorst plaats vindt, zijnde een periode van maximaal 5 jaar na ingebruikname. 

 
2. Er nu een aanvang wordt gemaakt met de herontwikkeling (in overleg met de eigenaar) van de locatie 

Klinkenberg, zodat 5 jaar na ingebruikname het gebouw de Klinkenberg wordt gesloopt of is gesloopt en 
op deze locatie woningen worden gebouwd die passen in de wijk Ede Oost. 

  
3. Ruim voor 2021 de gemeente het bestemmingsplan Klinkenberg aangepast/ geactualiseerd aan de raad 

voorlegt, zodat onmiddellijk na het vertrek van de vluchtelingen in 2021, met de sloop van de Klinkenberg 
en de nieuwbouw van woningen een aanvang kan worden gemaakt. 

 
4. Om de Goudsberg, als schitterend recreatiepark, een goede oplossing wordt gezocht voor de afscheiding 

van de stacaravans van de rest van het recreatiegebied. 
 

5. Dat het college in het bestuursakkoord dat zij afsluit met het coa op de Goudsberg vastlegt dat uitsluitend 
vluchtenlingegezinnen worden gehuisvest en het vervoer van kinderen van de gehuisveste vluchtelingen 
van en naar de scholen geregeld wordt in samenspraak met de gemeente.  

6. Dat de Braamhorst waar bewoners samen met de gemeenten hard gewerkt hebben aan de ontwikkeling 
van een prachtig natuurgebied na 5 jaar wordt teruggebracht in zijn huidige staat (natuurcamping) 



 
7. Dat een second opinion wordt uitgevoerd van de toets op natuurwaarden door een onafhankelijk bureau 

dat het vertrouwen heeft van omwonenden en dat pas met het ontwikkelen van het azc wordt gestart na 
deze toets. 

 

 8. 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. 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, deze locatie specifieke maatregelen ter goedkeuring voor te leggen aan de raad; 

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; 

 
 9. ten aanzien van de hierboven genoemde kernpunten geen wensen en/of bedenkingen ter kennis van het 

college van burgemeester en wethouders te brengen 
 
 

En gaat over tot de orde van de dag 
 

 
 
 
Ondertekening en naam: 
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• de raad heeft uitgesproken bij te willen dragen aan de opvang van vluchtelingen.  

• de gemeente Ede in totaal ongeveer 900 vluchtelingen wil huisvesten in drie asielzoekerscentra (de Klinkenberg, 
op de Goudsberg en de Braamhorst) verspreid over de gemeente Ede; 

• het huisvesten van vluchtelingen draagvlak vereist bij de inwoners die daar direct mee te maken krijgen (inwoners 
en vluchtelingen worden voor een periode van maximaal 5 jaar buren van elkaar); 

• het draagvlak bij de inwoners vraagt om enerzijds een open en heldere communicatie en anderzijds op integere 
wijze inspelen op de oprechte zorgen; 

• inwoners willen meedenken, actief meedoen en daar waar in hun vermogen daadwerkelijk ondersteunen mits door 
de gemeente knelpunten worden weggenomen en maatwerk wordt geleverd. 

 

 
overwegende dat:  

• bij de realisatie van de AZC’s de Klinkenberg, op de Goudsberg en de Braamhorst veiligheid voor onze inwoners, 
toeristen & recreanten en de vluchtelingen voorop staat;  

• draagvlak onder de inwoners en wederzijdse verdraagzaamheid heel belangrijk zijn; 

• veel reacties van de inwoners voortkomen uit onzekerheid en onbekendheid mede omdat in relatief korte tijd een 
grote groep mensen in hun directe nabijheid komt wonen.  

• voor een belangrijk deel de onzekerheid te voorkomen is door in dialoog te gaan met de betrokken inwoners.  

• de uit de dialoog naar voren komende ‘pijnpunten’ vaak oplosbaar zijn mits de gemeente daarin wil investeren, dit 
ook wanneer het COA, provincie of rijk de begrote kosten niet wil vergoeden.  

• Er afspraken moeten worden gemaakt tussen gemeente en eigenaren over de bestemming na afloop van de AZC 
periode van 5 jaar. 

 

 
Besluit: Het concept raadsbesluit als volgt te wijzigen; 
 
Besluit: 

1. De opvang van vluchtelingen in de drie te realiseren asielzoekerscentra (azc’s), de Klinkenberg, de 
Goudsberg en de Braamhorst plaats vindt, zijnde een periode van maximaal 5 jaar na ingebruikname. 

 
2. Er nu een aanvang wordt gemaakt met de herontwikkeling (in overleg met de eigenaar) van de locatie 

Klinkenberg, zodat 5 jaar na ingebruikname het gebouw de Klinkenberg wordt gesloopt of is gesloopt en 
op deze locatie woningen worden gebouwd die passen in de wijk Ede Oost. 

  
3. Ruim voor 2021 de gemeente het bestemmingsplan Klinkenberg aangepast/ geactualiseerd aan de raad 

voorlegt, zodat onmiddellijk na het vertrek van de vluchtelingen in 2021, met de sloop van de Klinkenberg 
en de nieuwbouw van woningen een aanvang kan worden gemaakt. 

 
4. Om de Goudsberg, als schitterend recreatiepark, een goede oplossing wordt gezocht voor de afscheiding 

van de stacaravans van de rest van het recreatiegebied. 
 

5. Dat het college in het bestuursakkoord dat zij afsluit met het coa op de Goudsberg vastlegt dat uitsluitend 
vluchtenlingegezinnen worden gehuisvest en het vervoer van kinderen van de gehuisveste vluchtelingen 
van en naar de scholen geregeld wordt in samenspraak met de gemeente.  

6. Dat de Braamhorst waar bewoners samen met de gemeenten hard gewerkt hebben aan de ontwikkeling 
van een prachtig natuurgebied na 5 jaar wordt teruggebracht in zijn huidige staat (natuurcamping) 



 
7. Dat een second opinion wordt uitgevoerd van de toets op natuurwaarden door een onafhankelijk bureau 

dat het vertrouwen heeft van omwonenden en dat pas met het ontwikkelen van het azc wordt gestart na 
deze toets. 

 

 8. 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. 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, deze locatie specifieke maatregelen ter goedkeuring voor te leggen aan de raad; 

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; 

 
 9. ten aanzien van de hierboven genoemde kernpunten geen wensen en/of bedenkingen ter kennis van het 

college van burgemeester en wethouders te brengen 
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constateert dat:  
 

• de raad heeft uitgesproken bij te willen dragen aan de opvang van vluchtelingen.  

• de gemeente Ede in totaal ongeveer 900 vluchtelingen wil huisvesten in drie asielzoekerscentra (de Klinkenberg, 
op de Goudsberg en de Braamhorst) verspreid over de gemeente Ede; 

• het huisvesten van vluchtelingen draagvlak vereist bij de inwoners die daar direct mee te maken krijgen (inwoners 
en vluchtelingen worden voor een periode van maximaal 5 jaar buren van elkaar); 

• het draagvlak bij de inwoners vraagt om enerzijds een open en heldere communicatie en anderzijds op integere 
wijze inspelen op de oprechte zorgen; 

• inwoners willen meedenken, actief meedoen en daar waar in hun vermogen daadwerkelijk ondersteunen mits door 
de gemeente knelpunten worden weggenomen en maatwerk wordt geleverd. 

 

 
overwegende dat:  

• bij de realisatie van de AZC’s de Klinkenberg, op de Goudsberg en de Braamhorst veiligheid voor onze inwoners, 
toeristen & recreanten en de vluchtelingen voorop staat;  

• draagvlak onder de inwoners en wederzijdse verdraagzaamheid heel belangrijk zijn; 

• veel reacties van de inwoners voortkomen uit onzekerheid en onbekendheid mede omdat in relatief korte tijd een 
grote groep mensen in hun directe nabijheid komt wonen.  

• voor een belangrijk deel de onzekerheid te voorkomen is door in dialoog te gaan met de betrokken inwoners.  

• de uit de dialoog naar voren komende ‘pijnpunten’ vaak oplosbaar zijn mits de gemeente daarin wil investeren, dit 
ook wanneer het COA, provincie of rijk de begrote kosten niet wil vergoeden.  

• Er afspraken moeten worden gemaakt tussen gemeente en eigenaren over de bestemming na afloop van de AZC 
periode van 5 jaar. 

 

 
Besluit: Het concept raadsbesluit als volgt te wijzigen; 
 
Besluit: 

1. De opvang van vluchtelingen in de drie te realiseren asielzoekerscentra (azc’s), de Klinkenberg, de 
Goudsberg en de Braamhorst plaats vindt, zijnde een periode van maximaal 5 jaar na ingebruikname. 

 
2. Er nu een aanvang wordt gemaakt met de herontwikkeling (in overleg met de eigenaar) van de locatie 

Klinkenberg, zodat 5 jaar na ingebruikname het gebouw de Klinkenberg wordt gesloopt of is gesloopt en 
op deze locatie woningen worden gebouwd die passen in de wijk Ede Oost. 

  
3. Ruim voor 2021 de gemeente het bestemmingsplan Klinkenberg aangepast/ geactualiseerd aan de raad 

voorlegt, zodat onmiddellijk na het vertrek van de vluchtelingen in 2021, met de sloop van de Klinkenberg 
en de nieuwbouw van woningen een aanvang kan worden gemaakt. 

 
4. Om de Goudsberg, als schitterend recreatiepark, een goede oplossing wordt gezocht voor de afscheiding 

van de stacaravans van de rest van het recreatiegebied. 
 

5. Dat het college in het bestuursakkoord dat zij afsluit met het coa op de Goudsberg vastlegt dat uitsluitend 
vluchtenlingegezinnen worden gehuisvest en het vervoer van kinderen van de gehuisveste vluchtelingen 
van en naar de scholen geregeld wordt in samenspraak met de gemeente.  

6. Dat de Braamhorst waar bewoners samen met de gemeenten hard gewerkt hebben aan de ontwikkeling 
van een prachtig natuurgebied na 5 jaar wordt teruggebracht in zijn huidige staat (natuurcamping) 



 
7. Dat een second opinion wordt uitgevoerd van de toets op natuurwaarden door een onafhankelijk bureau 

dat het vertrouwen heeft van omwonenden en dat pas met het ontwikkelen van het azc wordt gestart na 
deze toets. 

 

 8. 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. 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, deze locatie specifieke maatregelen ter goedkeuring voor te leggen aan de raad; 

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; 

 
 9. ten aanzien van de hierboven genoemde kernpunten geen wensen en/of bedenkingen ter kennis van het 

college van burgemeester en wethouders te brengen 
 
 

En gaat over tot de orde van de dag 
 

 
 
 
Ondertekening en naam: 
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VVD       
 
 
 



 
 

AMENDEMENT 

 
 
Onderwerp: BV02 Locatievoorstel opvang vluchtelingen gemeente Ede 
 

 
De raad van de gemeente Ede in vergadering bijeen op d.d. 14 april 2016 
 

 
constateert dat:  
 

• de raad heeft uitgesproken bij te willen dragen aan de opvang van vluchtelingen.  

• de gemeente Ede in totaal ongeveer 900 vluchtelingen wil huisvesten in drie asielzoekerscentra (de Klinkenberg, 
op de Goudsberg en de Braamhorst) verspreid over de gemeente Ede; 

• het huisvesten van vluchtelingen draagvlak vereist bij de inwoners die daar direct mee te maken krijgen (inwoners 
en vluchtelingen worden voor een periode van maximaal 5 jaar buren van elkaar); 

• het draagvlak bij de inwoners vraagt om enerzijds een open en heldere communicatie en anderzijds op integere 
wijze inspelen op de oprechte zorgen; 

• inwoners willen meedenken, actief meedoen en daar waar in hun vermogen daadwerkelijk ondersteunen mits door 
de gemeente knelpunten worden weggenomen en maatwerk wordt geleverd. 

 

 
overwegende dat:  

• bij de realisatie van de AZC’s de Klinkenberg, op de Goudsberg en de Braamhorst veiligheid voor onze inwoners, 
toeristen & recreanten en de vluchtelingen voorop staat;  

• draagvlak onder de inwoners en wederzijdse verdraagzaamheid heel belangrijk zijn; 

• veel reacties van de inwoners voortkomen uit onzekerheid en onbekendheid mede omdat in relatief korte tijd een 
grote groep mensen in hun directe nabijheid komt wonen.  

• voor een belangrijk deel de onzekerheid te voorkomen is door in dialoog te gaan met de betrokken inwoners.  

• de uit de dialoog naar voren komende ‘pijnpunten’ vaak oplosbaar zijn mits de gemeente daarin wil investeren, dit 
ook wanneer het COA, provincie of rijk de begrote kosten niet wil vergoeden.  

• Er afspraken moeten worden gemaakt tussen gemeente en eigenaren over de bestemming na afloop van de AZC 
periode van 5 jaar. 

 

 
Besluit: Het concept raadsbesluit als volgt te wijzigen; 
 
Besluit: 

1. De opvang van vluchtelingen in de drie te realiseren asielzoekerscentra (azc’s), de Klinkenberg, de 
Goudsberg en de Braamhorst plaats vindt, zijnde een periode van maximaal 5 jaar na ingebruikname. 

 
2. Er nu een aanvang wordt gemaakt met de herontwikkeling (in overleg met de eigenaar) van de locatie 

Klinkenberg, zodat 5 jaar na ingebruikname het gebouw de Klinkenberg wordt gesloopt of is gesloopt en 
op deze locatie woningen worden gebouwd die passen in de wijk Ede Oost. 

  
3. Ruim voor 2021 de gemeente het bestemmingsplan Klinkenberg aangepast/ geactualiseerd aan de raad 

voorlegt, zodat onmiddellijk na het vertrek van de vluchtelingen in 2021, met de sloop van de Klinkenberg 
en de nieuwbouw van woningen een aanvang kan worden gemaakt. 

 
4. Om de Goudsberg, als schitterend recreatiepark, een goede oplossing wordt gezocht voor de afscheiding 

van de stacaravans van de rest van het recreatiegebied. 
 

5. Dat het college in het bestuursakkoord dat zij afsluit met het coa op de Goudsberg vastlegt dat uitsluitend 
vluchtenlingegezinnen worden gehuisvest en het vervoer van kinderen van de gehuisveste vluchtelingen 
van en naar de scholen geregeld wordt in samenspraak met de gemeente.  

6. Dat de Braamhorst waar bewoners samen met de gemeenten hard gewerkt hebben aan de ontwikkeling 
van een prachtig natuurgebied na 5 jaar wordt teruggebracht in zijn huidige staat (natuurcamping) 



 
7. Dat een second opinion wordt uitgevoerd van de toets op natuurwaarden door een onafhankelijk bureau 

dat het vertrouwen heeft van omwonenden en dat pas met het ontwikkelen van het azc wordt gestart na 
deze toets. 

 

 8. 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. 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, deze locatie specifieke maatregelen ter goedkeuring voor te leggen aan de raad; 

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; 

 
 9. ten aanzien van de hierboven genoemde kernpunten geen wensen en/of bedenkingen ter kennis van het 

college van burgemeester en wethouders te brengen 
 
 

En gaat over tot de orde van de dag 
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• het huisvesten van vluchtelingen draagvlak vereist bij de inwoners die daar direct mee te maken krijgen (inwoners 
en vluchtelingen worden voor een periode van maximaal 5 jaar buren van elkaar); 

• het draagvlak bij de inwoners vraagt om enerzijds een open en heldere communicatie en anderzijds op integere 
wijze inspelen op de oprechte zorgen; 

• inwoners willen meedenken, actief meedoen en daar waar in hun vermogen daadwerkelijk ondersteunen mits door 
de gemeente knelpunten worden weggenomen en maatwerk wordt geleverd. 

 

 
overwegende dat:  

• bij de realisatie van de AZC’s de Klinkenberg, op de Goudsberg en de Braamhorst veiligheid voor onze inwoners, 
toeristen & recreanten en de vluchtelingen voorop staat;  

• draagvlak onder de inwoners en wederzijdse verdraagzaamheid heel belangrijk zijn; 

• veel reacties van de inwoners voortkomen uit onzekerheid en onbekendheid mede omdat in relatief korte tijd een 
grote groep mensen in hun directe nabijheid komt wonen.  

• voor een belangrijk deel de onzekerheid te voorkomen is door in dialoog te gaan met de betrokken inwoners.  

• de uit de dialoog naar voren komende ‘pijnpunten’ vaak oplosbaar zijn mits de gemeente daarin wil investeren, dit 
ook wanneer het COA, provincie of rijk de begrote kosten niet wil vergoeden.  

• Er afspraken moeten worden gemaakt tussen gemeente en eigenaren over de bestemming na afloop van de AZC 
periode van 5 jaar. 

 

 
Besluit: Het concept raadsbesluit als volgt te wijzigen; 
 
Besluit: 

1. De opvang van vluchtelingen in de drie te realiseren asielzoekerscentra (azc’s), de Klinkenberg, de 
Goudsberg en de Braamhorst plaats vindt, zijnde een periode van maximaal 5 jaar na ingebruikname. 

 
2. Er nu een aanvang wordt gemaakt met de herontwikkeling (in overleg met de eigenaar) van de locatie 

Klinkenberg, zodat 5 jaar na ingebruikname het gebouw de Klinkenberg wordt gesloopt of is gesloopt en 
op deze locatie woningen worden gebouwd die passen in de wijk Ede Oost. 

  
3. Ruim voor 2021 de gemeente het bestemmingsplan Klinkenberg aangepast/ geactualiseerd aan de raad 

voorlegt, zodat onmiddellijk na het vertrek van de vluchtelingen in 2021, met de sloop van de Klinkenberg 
en de nieuwbouw van woningen een aanvang kan worden gemaakt. 

 
4. Om de Goudsberg, als schitterend recreatiepark, een goede oplossing wordt gezocht voor de afscheiding 

van de stacaravans van de rest van het recreatiegebied. 
 

5. Dat het college in het bestuursakkoord dat zij afsluit met het coa op de Goudsberg vastlegt dat uitsluitend 
vluchtenlingegezinnen worden gehuisvest en het vervoer van kinderen van de gehuisveste vluchtelingen 
van en naar de scholen geregeld wordt in samenspraak met de gemeente.  

6. Dat de Braamhorst waar bewoners samen met de gemeenten hard gewerkt hebben aan de ontwikkeling 
van een prachtig natuurgebied na 5 jaar wordt teruggebracht in zijn huidige staat (natuurcamping) 



 
7. Dat een second opinion wordt uitgevoerd van de toets op natuurwaarden door een onafhankelijk bureau 

dat het vertrouwen heeft van omwonenden en dat pas met het ontwikkelen van het azc wordt gestart na 
deze toets. 

 

 8. 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. 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, deze locatie specifieke maatregelen ter goedkeuring voor te leggen aan de raad; 

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; 

 
 9. ten aanzien van de hierboven genoemde kernpunten geen wensen en/of bedenkingen ter kennis van het 

college van burgemeester en wethouders te brengen 
 
 

En gaat over tot de orde van de dag 
 

 
 
 
Ondertekening en naam: 
 
 
Alexander Vos de Wael/ Hester Veltman   
VVD       
 
 
 



 
 

AMENDEMENT 

 
 
Onderwerp: BV02 Locatievoorstel opvang vluchtelingen gemeente Ede 
 

 
De raad van de gemeente Ede in vergadering bijeen op d.d. 14 april 2016 
 

 
constateert dat:  
 

• de raad heeft uitgesproken bij te willen dragen aan de opvang van vluchtelingen.  

• de gemeente Ede in totaal ongeveer 900 vluchtelingen wil huisvesten in drie asielzoekerscentra (de Klinkenberg, 
op de Goudsberg en de Braamhorst) verspreid over de gemeente Ede; 

• het huisvesten van vluchtelingen draagvlak vereist bij de inwoners die daar direct mee te maken krijgen (inwoners 
en vluchtelingen worden voor een periode van maximaal 5 jaar buren van elkaar); 

• het draagvlak bij de inwoners vraagt om enerzijds een open en heldere communicatie en anderzijds op integere 
wijze inspelen op de oprechte zorgen; 

• inwoners willen meedenken, actief meedoen en daar waar in hun vermogen daadwerkelijk ondersteunen mits door 
de gemeente knelpunten worden weggenomen en maatwerk wordt geleverd. 

 

 
overwegende dat:  

• bij de realisatie van de AZC’s de Klinkenberg, op de Goudsberg en de Braamhorst veiligheid voor onze inwoners, 
toeristen & recreanten en de vluchtelingen voorop staat;  

• draagvlak onder de inwoners en wederzijdse verdraagzaamheid heel belangrijk zijn; 

• veel reacties van de inwoners voortkomen uit onzekerheid en onbekendheid mede omdat in relatief korte tijd een 
grote groep mensen in hun directe nabijheid komt wonen.  

• voor een belangrijk deel de onzekerheid te voorkomen is door in dialoog te gaan met de betrokken inwoners.  

• de uit de dialoog naar voren komende ‘pijnpunten’ vaak oplosbaar zijn mits de gemeente daarin wil investeren, dit 
ook wanneer het COA, provincie of rijk de begrote kosten niet wil vergoeden.  

• Er afspraken moeten worden gemaakt tussen gemeente en eigenaren over de bestemming na afloop van de AZC 
periode van 5 jaar. 

 

 
Besluit: Het concept raadsbesluit als volgt te wijzigen; 
 
Besluit: 

1. De opvang van vluchtelingen in de drie te realiseren asielzoekerscentra (azc’s), de Klinkenberg, de 
Goudsberg en de Braamhorst plaats vindt, zijnde een periode van maximaal 5 jaar na ingebruikname. 

 
2. Er nu een aanvang wordt gemaakt met de herontwikkeling (in overleg met de eigenaar) van de locatie 

Klinkenberg, zodat 5 jaar na ingebruikname het gebouw de Klinkenberg wordt gesloopt of is gesloopt en 
op deze locatie woningen worden gebouwd die passen in de wijk Ede Oost. 

  
3. Ruim voor 2021 de gemeente het bestemmingsplan Klinkenberg aangepast/ geactualiseerd aan de raad 

voorlegt, zodat onmiddellijk na het vertrek van de vluchtelingen in 2021, met de sloop van de Klinkenberg 
en de nieuwbouw van woningen een aanvang kan worden gemaakt. 

 
4. Om de Goudsberg, als schitterend recreatiepark, een goede oplossing wordt gezocht voor de afscheiding 

van de stacaravans van de rest van het recreatiegebied. 
 

5. Dat het college in het bestuursakkoord dat zij afsluit met het coa op de Goudsberg vastlegt dat uitsluitend 
vluchtenlingegezinnen worden gehuisvest en het vervoer van kinderen van de gehuisveste vluchtelingen 
van en naar de scholen geregeld wordt in samenspraak met de gemeente.  

6. Dat de Braamhorst waar bewoners samen met de gemeenten hard gewerkt hebben aan de ontwikkeling 
van een prachtig natuurgebied na 5 jaar wordt teruggebracht in zijn huidige staat (natuurcamping) 



 
7. Dat een second opinion wordt uitgevoerd van de toets op natuurwaarden door een onafhankelijk bureau 

dat het vertrouwen heeft van omwonenden en dat pas met het ontwikkelen van het azc wordt gestart na 
deze toets. 

 

 8. 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. 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, deze locatie specifieke maatregelen ter goedkeuring voor te leggen aan de raad; 

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; 

 
 9. ten aanzien van de hierboven genoemde kernpunten geen wensen en/of bedenkingen ter kennis van het 

college van burgemeester en wethouders te brengen 
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op de Goudsberg en de Braamhorst) verspreid over de gemeente Ede; 

• het huisvesten van vluchtelingen draagvlak vereist bij de inwoners die daar direct mee te maken krijgen (inwoners 
en vluchtelingen worden voor een periode van maximaal 5 jaar buren van elkaar); 

• het draagvlak bij de inwoners vraagt om enerzijds een open en heldere communicatie en anderzijds op integere 
wijze inspelen op de oprechte zorgen; 

• inwoners willen meedenken, actief meedoen en daar waar in hun vermogen daadwerkelijk ondersteunen mits door 
de gemeente knelpunten worden weggenomen en maatwerk wordt geleverd. 

 

 
overwegende dat:  

• bij de realisatie van de AZC’s de Klinkenberg, op de Goudsberg en de Braamhorst veiligheid voor onze inwoners, 
toeristen & recreanten en de vluchtelingen voorop staat;  

• draagvlak onder de inwoners en wederzijdse verdraagzaamheid heel belangrijk zijn; 

• veel reacties van de inwoners voortkomen uit onzekerheid en onbekendheid mede omdat in relatief korte tijd een 
grote groep mensen in hun directe nabijheid komt wonen.  

• voor een belangrijk deel de onzekerheid te voorkomen is door in dialoog te gaan met de betrokken inwoners.  

• de uit de dialoog naar voren komende ‘pijnpunten’ vaak oplosbaar zijn mits de gemeente daarin wil investeren, dit 
ook wanneer het COA, provincie of rijk de begrote kosten niet wil vergoeden.  

• Er afspraken moeten worden gemaakt tussen gemeente en eigenaren over de bestemming na afloop van de AZC 
periode van 5 jaar. 
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2. Er nu een aanvang wordt gemaakt met de herontwikkeling (in overleg met de eigenaar) van de locatie 

Klinkenberg, zodat 5 jaar na ingebruikname het gebouw de Klinkenberg wordt gesloopt of is gesloopt en 
op deze locatie woningen worden gebouwd die passen in de wijk Ede Oost. 

  
3. Ruim voor 2021 de gemeente het bestemmingsplan Klinkenberg aangepast/ geactualiseerd aan de raad 

voorlegt, zodat onmiddellijk na het vertrek van de vluchtelingen in 2021, met de sloop van de Klinkenberg 
en de nieuwbouw van woningen een aanvang kan worden gemaakt. 

 
4. Om de Goudsberg, als schitterend recreatiepark, een goede oplossing wordt gezocht voor de afscheiding 

van de stacaravans van de rest van het recreatiegebied. 
 

5. Dat het college in het bestuursakkoord dat zij afsluit met het coa op de Goudsberg vastlegt dat uitsluitend 
vluchtenlingegezinnen worden gehuisvest en het vervoer van kinderen van de gehuisveste vluchtelingen 
van en naar de scholen geregeld wordt in samenspraak met de gemeente.  

6. Dat de Braamhorst waar bewoners samen met de gemeenten hard gewerkt hebben aan de ontwikkeling 
van een prachtig natuurgebied na 5 jaar wordt teruggebracht in zijn huidige staat (natuurcamping) 



 
7. Dat een second opinion wordt uitgevoerd van de toets op natuurwaarden door een onafhankelijk bureau 

dat het vertrouwen heeft van omwonenden en dat pas met het ontwikkelen van het azc wordt gestart na 
deze toets. 

 

 8. 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. 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, deze locatie specifieke maatregelen ter goedkeuring voor te leggen aan de raad; 

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; 

 
 9. ten aanzien van de hierboven genoemde kernpunten geen wensen en/of bedenkingen ter kennis van het 
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op de Goudsberg en de Braamhorst) verspreid over de gemeente Ede; 

• het huisvesten van vluchtelingen draagvlak vereist bij de inwoners die daar direct mee te maken krijgen (inwoners 
en vluchtelingen worden voor een periode van maximaal 5 jaar buren van elkaar); 

• het draagvlak bij de inwoners vraagt om enerzijds een open en heldere communicatie en anderzijds op integere 
wijze inspelen op de oprechte zorgen; 

• inwoners willen meedenken, actief meedoen en daar waar in hun vermogen daadwerkelijk ondersteunen mits door 
de gemeente knelpunten worden weggenomen en maatwerk wordt geleverd. 

 

 
overwegende dat:  

• bij de realisatie van de AZC’s de Klinkenberg, op de Goudsberg en de Braamhorst veiligheid voor onze inwoners, 
toeristen & recreanten en de vluchtelingen voorop staat;  

• draagvlak onder de inwoners en wederzijdse verdraagzaamheid heel belangrijk zijn; 

• veel reacties van de inwoners voortkomen uit onzekerheid en onbekendheid mede omdat in relatief korte tijd een 
grote groep mensen in hun directe nabijheid komt wonen.  

• voor een belangrijk deel de onzekerheid te voorkomen is door in dialoog te gaan met de betrokken inwoners.  

• de uit de dialoog naar voren komende ‘pijnpunten’ vaak oplosbaar zijn mits de gemeente daarin wil investeren, dit 
ook wanneer het COA, provincie of rijk de begrote kosten niet wil vergoeden.  

• Er afspraken moeten worden gemaakt tussen gemeente en eigenaren over de bestemming na afloop van de AZC 
periode van 5 jaar. 
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1. De opvang van vluchtelingen in de drie te realiseren asielzoekerscentra (azc’s), de Klinkenberg, de 
Goudsberg en de Braamhorst plaats vindt, zijnde een periode van maximaal 5 jaar na ingebruikname. 

 
2. Er nu een aanvang wordt gemaakt met de herontwikkeling (in overleg met de eigenaar) van de locatie 

Klinkenberg, zodat 5 jaar na ingebruikname het gebouw de Klinkenberg wordt gesloopt of is gesloopt en 
op deze locatie woningen worden gebouwd die passen in de wijk Ede Oost. 

  
3. Ruim voor 2021 de gemeente het bestemmingsplan Klinkenberg aangepast/ geactualiseerd aan de raad 

voorlegt, zodat onmiddellijk na het vertrek van de vluchtelingen in 2021, met de sloop van de Klinkenberg 
en de nieuwbouw van woningen een aanvang kan worden gemaakt. 

 
4. Om de Goudsberg, als schitterend recreatiepark, een goede oplossing wordt gezocht voor de afscheiding 

van de stacaravans van de rest van het recreatiegebied. 
 

5. Dat het college in het bestuursakkoord dat zij afsluit met het coa op de Goudsberg vastlegt dat uitsluitend 
vluchtenlingegezinnen worden gehuisvest en het vervoer van kinderen van de gehuisveste vluchtelingen 
van en naar de scholen geregeld wordt in samenspraak met de gemeente.  

6. Dat de Braamhorst waar bewoners samen met de gemeenten hard gewerkt hebben aan de ontwikkeling 
van een prachtig natuurgebied na 5 jaar wordt teruggebracht in zijn huidige staat (natuurcamping) 



 
7. Dat een second opinion wordt uitgevoerd van de toets op natuurwaarden door een onafhankelijk bureau 

dat het vertrouwen heeft van omwonenden en dat pas met het ontwikkelen van het azc wordt gestart na 
deze toets. 

 

 8. 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. 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, deze locatie specifieke maatregelen ter goedkeuring voor te leggen aan de raad; 

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; 

 
 9. ten aanzien van de hierboven genoemde kernpunten geen wensen en/of bedenkingen ter kennis van het 

college van burgemeester en wethouders te brengen 
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grote groep mensen in hun directe nabijheid komt wonen.  

• voor een belangrijk deel de onzekerheid te voorkomen is door in dialoog te gaan met de betrokken inwoners.  
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deze toets. 
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• draagvlak onder de inwoners en wederzijdse verdraagzaamheid heel belangrijk zijn; 

• veel reacties van de inwoners voortkomen uit onzekerheid en onbekendheid mede omdat in relatief korte tijd een 
grote groep mensen in hun directe nabijheid komt wonen.  

• voor een belangrijk deel de onzekerheid te voorkomen is door in dialoog te gaan met de betrokken inwoners.  

• de uit de dialoog naar voren komende ‘pijnpunten’ vaak oplosbaar zijn mits de gemeente daarin wil investeren, dit 
ook wanneer het COA, provincie of rijk de begrote kosten niet wil vergoeden.  

• Er afspraken moeten worden gemaakt tussen gemeente en eigenaren over de bestemming na afloop van de AZC 
periode van 5 jaar. 

 

 
Besluit: Het concept raadsbesluit als volgt te wijzigen; 
 
Besluit: 

1. De opvang van vluchtelingen in de drie te realiseren asielzoekerscentra (azc’s), de Klinkenberg, de 
Goudsberg en de Braamhorst plaats vindt, zijnde een periode van maximaal 5 jaar na ingebruikname. 

 
2. Er nu een aanvang wordt gemaakt met de herontwikkeling (in overleg met de eigenaar) van de locatie 

Klinkenberg, zodat 5 jaar na ingebruikname het gebouw de Klinkenberg wordt gesloopt of is gesloopt en 
op deze locatie woningen worden gebouwd die passen in de wijk Ede Oost. 

  
3. Ruim voor 2021 de gemeente het bestemmingsplan Klinkenberg aangepast/ geactualiseerd aan de raad 

voorlegt, zodat onmiddellijk na het vertrek van de vluchtelingen in 2021, met de sloop van de Klinkenberg 
en de nieuwbouw van woningen een aanvang kan worden gemaakt. 

 
4. Om de Goudsberg, als schitterend recreatiepark, een goede oplossing wordt gezocht voor de afscheiding 

van de stacaravans van de rest van het recreatiegebied. 
 

5. Dat het college in het bestuursakkoord dat zij afsluit met het coa op de Goudsberg vastlegt dat uitsluitend 
vluchtenlingegezinnen worden gehuisvest en het vervoer van kinderen van de gehuisveste vluchtelingen 
van en naar de scholen geregeld wordt in samenspraak met de gemeente.  

6. Dat de Braamhorst waar bewoners samen met de gemeenten hard gewerkt hebben aan de ontwikkeling 
van een prachtig natuurgebied na 5 jaar wordt teruggebracht in zijn huidige staat (natuurcamping) 



 
7. Dat een second opinion wordt uitgevoerd van de toets op natuurwaarden door een onafhankelijk bureau 

dat het vertrouwen heeft van omwonenden en dat pas met het ontwikkelen van het azc wordt gestart na 
deze toets. 

 

 8. 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. 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, deze locatie specifieke maatregelen ter goedkeuring voor te leggen aan de raad; 

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; 

 
 9. ten aanzien van de hierboven genoemde kernpunten geen wensen en/of bedenkingen ter kennis van het 

college van burgemeester en wethouders te brengen 
 
 

En gaat over tot de orde van de dag 
 

 
 
 
Ondertekening en naam: 
 
 
Alexander Vos de Wael/ Hester Veltman   
VVD       
 
 
 



 
 

AMENDEMENT 

 
 
Onderwerp: BV02 Locatievoorstel opvang vluchtelingen gemeente Ede 
 

 
De raad van de gemeente Ede in vergadering bijeen op d.d. 14 april 2016 
 

 
constateert dat:  
 

• de raad heeft uitgesproken bij te willen dragen aan de opvang van vluchtelingen.  

• de gemeente Ede in totaal ongeveer 900 vluchtelingen wil huisvesten in drie asielzoekerscentra (de Klinkenberg, 
op de Goudsberg en de Braamhorst) verspreid over de gemeente Ede; 

• het huisvesten van vluchtelingen draagvlak vereist bij de inwoners die daar direct mee te maken krijgen (inwoners 
en vluchtelingen worden voor een periode van maximaal 5 jaar buren van elkaar); 

• het draagvlak bij de inwoners vraagt om enerzijds een open en heldere communicatie en anderzijds op integere 
wijze inspelen op de oprechte zorgen; 

• inwoners willen meedenken, actief meedoen en daar waar in hun vermogen daadwerkelijk ondersteunen mits door 
de gemeente knelpunten worden weggenomen en maatwerk wordt geleverd. 
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• bij de realisatie van de AZC’s de Klinkenberg, op de Goudsberg en de Braamhorst veiligheid voor onze inwoners, 
toeristen & recreanten en de vluchtelingen voorop staat;  

• draagvlak onder de inwoners en wederzijdse verdraagzaamheid heel belangrijk zijn; 

• veel reacties van de inwoners voortkomen uit onzekerheid en onbekendheid mede omdat in relatief korte tijd een 
grote groep mensen in hun directe nabijheid komt wonen.  

• voor een belangrijk deel de onzekerheid te voorkomen is door in dialoog te gaan met de betrokken inwoners.  

• de uit de dialoog naar voren komende ‘pijnpunten’ vaak oplosbaar zijn mits de gemeente daarin wil investeren, dit 
ook wanneer het COA, provincie of rijk de begrote kosten niet wil vergoeden.  

• Er afspraken moeten worden gemaakt tussen gemeente en eigenaren over de bestemming na afloop van de AZC 
periode van 5 jaar. 

 

 
Besluit: Het concept raadsbesluit als volgt te wijzigen; 
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Klinkenberg, zodat 5 jaar na ingebruikname het gebouw de Klinkenberg wordt gesloopt of is gesloopt en 
op deze locatie woningen worden gebouwd die passen in de wijk Ede Oost. 

  
3. Ruim voor 2021 de gemeente het bestemmingsplan Klinkenberg aangepast/ geactualiseerd aan de raad 

voorlegt, zodat onmiddellijk na het vertrek van de vluchtelingen in 2021, met de sloop van de Klinkenberg 
en de nieuwbouw van woningen een aanvang kan worden gemaakt. 

 
4. Om de Goudsberg, als schitterend recreatiepark, een goede oplossing wordt gezocht voor de afscheiding 

van de stacaravans van de rest van het recreatiegebied. 
 

5. Dat het college in het bestuursakkoord dat zij afsluit met het coa op de Goudsberg vastlegt dat uitsluitend 
vluchtenlingegezinnen worden gehuisvest en het vervoer van kinderen van de gehuisveste vluchtelingen 
van en naar de scholen geregeld wordt in samenspraak met de gemeente.  

6. Dat de Braamhorst waar bewoners samen met de gemeenten hard gewerkt hebben aan de ontwikkeling 
van een prachtig natuurgebied na 5 jaar wordt teruggebracht in zijn huidige staat (natuurcamping) 



 
7. Dat een second opinion wordt uitgevoerd van de toets op natuurwaarden door een onafhankelijk bureau 

dat het vertrouwen heeft van omwonenden en dat pas met het ontwikkelen van het azc wordt gestart na 
deze toets. 

 

 8. 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. 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, deze locatie specifieke maatregelen ter goedkeuring voor te leggen aan de raad; 

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; 
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• de gemeente Ede in totaal ongeveer 900 vluchtelingen wil huisvesten in drie asielzoekerscentra (de Klinkenberg, 
op de Goudsberg en de Braamhorst) verspreid over de gemeente Ede; 

• het huisvesten van vluchtelingen draagvlak vereist bij de inwoners die daar direct mee te maken krijgen (inwoners 
en vluchtelingen worden voor een periode van maximaal 5 jaar buren van elkaar); 

• het draagvlak bij de inwoners vraagt om enerzijds een open en heldere communicatie en anderzijds op integere 
wijze inspelen op de oprechte zorgen; 

• inwoners willen meedenken, actief meedoen en daar waar in hun vermogen daadwerkelijk ondersteunen mits door 
de gemeente knelpunten worden weggenomen en maatwerk wordt geleverd. 

 

 
overwegende dat:  

• bij de realisatie van de AZC’s de Klinkenberg, op de Goudsberg en de Braamhorst veiligheid voor onze inwoners, 
toeristen & recreanten en de vluchtelingen voorop staat;  

• draagvlak onder de inwoners en wederzijdse verdraagzaamheid heel belangrijk zijn; 

• veel reacties van de inwoners voortkomen uit onzekerheid en onbekendheid mede omdat in relatief korte tijd een 
grote groep mensen in hun directe nabijheid komt wonen.  

• voor een belangrijk deel de onzekerheid te voorkomen is door in dialoog te gaan met de betrokken inwoners.  

• de uit de dialoog naar voren komende ‘pijnpunten’ vaak oplosbaar zijn mits de gemeente daarin wil investeren, dit 
ook wanneer het COA, provincie of rijk de begrote kosten niet wil vergoeden.  

• Er afspraken moeten worden gemaakt tussen gemeente en eigenaren over de bestemming na afloop van de AZC 
periode van 5 jaar. 

 

 
Besluit: Het concept raadsbesluit als volgt te wijzigen; 
 
Besluit: 

1. De opvang van vluchtelingen in de drie te realiseren asielzoekerscentra (azc’s), de Klinkenberg, de 
Goudsberg en de Braamhorst plaats vindt, zijnde een periode van maximaal 5 jaar na ingebruikname. 

 
2. Er nu een aanvang wordt gemaakt met de herontwikkeling (in overleg met de eigenaar) van de locatie 

Klinkenberg, zodat 5 jaar na ingebruikname het gebouw de Klinkenberg wordt gesloopt of is gesloopt en 
op deze locatie woningen worden gebouwd die passen in de wijk Ede Oost. 

  
3. Ruim voor 2021 de gemeente het bestemmingsplan Klinkenberg aangepast/ geactualiseerd aan de raad 

voorlegt, zodat onmiddellijk na het vertrek van de vluchtelingen in 2021, met de sloop van de Klinkenberg 
en de nieuwbouw van woningen een aanvang kan worden gemaakt. 

 
4. Om de Goudsberg, als schitterend recreatiepark, een goede oplossing wordt gezocht voor de afscheiding 

van de stacaravans van de rest van het recreatiegebied. 
 

5. Dat het college in het bestuursakkoord dat zij afsluit met het coa op de Goudsberg vastlegt dat uitsluitend 
vluchtenlingegezinnen worden gehuisvest en het vervoer van kinderen van de gehuisveste vluchtelingen 
van en naar de scholen geregeld wordt in samenspraak met de gemeente.  

6. Dat de Braamhorst waar bewoners samen met de gemeenten hard gewerkt hebben aan de ontwikkeling 
van een prachtig natuurgebied na 5 jaar wordt teruggebracht in zijn huidige staat (natuurcamping) 



 
7. Dat een second opinion wordt uitgevoerd van de toets op natuurwaarden door een onafhankelijk bureau 

dat het vertrouwen heeft van omwonenden en dat pas met het ontwikkelen van het azc wordt gestart na 
deze toets. 

 

 8. 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. 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, deze locatie specifieke maatregelen ter goedkeuring voor te leggen aan de raad; 

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; 

 
 9. ten aanzien van de hierboven genoemde kernpunten geen wensen en/of bedenkingen ter kennis van het 

college van burgemeester en wethouders te brengen 
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• de raad heeft uitgesproken bij te willen dragen aan de opvang van vluchtelingen.  

• de gemeente Ede in totaal ongeveer 900 vluchtelingen wil huisvesten in drie asielzoekerscentra (de Klinkenberg, 
op de Goudsberg en de Braamhorst) verspreid over de gemeente Ede; 

• het huisvesten van vluchtelingen draagvlak vereist bij de inwoners die daar direct mee te maken krijgen (inwoners 
en vluchtelingen worden voor een periode van maximaal 5 jaar buren van elkaar); 

• het draagvlak bij de inwoners vraagt om enerzijds een open en heldere communicatie en anderzijds op integere 
wijze inspelen op de oprechte zorgen; 

• inwoners willen meedenken, actief meedoen en daar waar in hun vermogen daadwerkelijk ondersteunen mits door 
de gemeente knelpunten worden weggenomen en maatwerk wordt geleverd. 

 

 
overwegende dat:  

• bij de realisatie van de AZC’s de Klinkenberg, op de Goudsberg en de Braamhorst veiligheid voor onze inwoners, 
toeristen & recreanten en de vluchtelingen voorop staat;  

• draagvlak onder de inwoners en wederzijdse verdraagzaamheid heel belangrijk zijn; 

• veel reacties van de inwoners voortkomen uit onzekerheid en onbekendheid mede omdat in relatief korte tijd een 
grote groep mensen in hun directe nabijheid komt wonen.  

• voor een belangrijk deel de onzekerheid te voorkomen is door in dialoog te gaan met de betrokken inwoners.  

• de uit de dialoog naar voren komende ‘pijnpunten’ vaak oplosbaar zijn mits de gemeente daarin wil investeren, dit 
ook wanneer het COA, provincie of rijk de begrote kosten niet wil vergoeden.  

• Er afspraken moeten worden gemaakt tussen gemeente en eigenaren over de bestemming na afloop van de AZC 
periode van 5 jaar. 

 

 
Besluit: Het concept raadsbesluit als volgt te wijzigen; 
 
Besluit: 

1. De opvang van vluchtelingen in de drie te realiseren asielzoekerscentra (azc’s), de Klinkenberg, de 
Goudsberg en de Braamhorst plaats vindt, zijnde een periode van maximaal 5 jaar na ingebruikname. 

 
2. Er nu een aanvang wordt gemaakt met de herontwikkeling (in overleg met de eigenaar) van de locatie 

Klinkenberg, zodat 5 jaar na ingebruikname het gebouw de Klinkenberg wordt gesloopt of is gesloopt en 
op deze locatie woningen worden gebouwd die passen in de wijk Ede Oost. 

  
3. Ruim voor 2021 de gemeente het bestemmingsplan Klinkenberg aangepast/ geactualiseerd aan de raad 

voorlegt, zodat onmiddellijk na het vertrek van de vluchtelingen in 2021, met de sloop van de Klinkenberg 
en de nieuwbouw van woningen een aanvang kan worden gemaakt. 

 
4. Om de Goudsberg, als schitterend recreatiepark, een goede oplossing wordt gezocht voor de afscheiding 

van de stacaravans van de rest van het recreatiegebied. 
 

5. Dat het college in het bestuursakkoord dat zij afsluit met het coa op de Goudsberg vastlegt dat uitsluitend 
vluchtenlingegezinnen worden gehuisvest en het vervoer van kinderen van de gehuisveste vluchtelingen 
van en naar de scholen geregeld wordt in samenspraak met de gemeente.  

6. Dat de Braamhorst waar bewoners samen met de gemeenten hard gewerkt hebben aan de ontwikkeling 
van een prachtig natuurgebied na 5 jaar wordt teruggebracht in zijn huidige staat (natuurcamping) 



 
7. Dat een second opinion wordt uitgevoerd van de toets op natuurwaarden door een onafhankelijk bureau 

dat het vertrouwen heeft van omwonenden en dat pas met het ontwikkelen van het azc wordt gestart na 
deze toets. 

 

 8. 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. 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, deze locatie specifieke maatregelen ter goedkeuring voor te leggen aan de raad; 

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; 

 
 9. ten aanzien van de hierboven genoemde kernpunten geen wensen en/of bedenkingen ter kennis van het 

college van burgemeester en wethouders te brengen 
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Alexander Vos de Wael/ Hester Veltman   
VVD       
 
 
 



 
 

AMENDEMENT 

 
 
Onderwerp: BV02 Locatievoorstel opvang vluchtelingen gemeente Ede 
 

 
De raad van de gemeente Ede in vergadering bijeen op d.d. 14 april 2016 
 

 
constateert dat:  
 

• de raad heeft uitgesproken bij te willen dragen aan de opvang van vluchtelingen.  

• de gemeente Ede in totaal ongeveer 900 vluchtelingen wil huisvesten in drie asielzoekerscentra (de Klinkenberg, 
op de Goudsberg en de Braamhorst) verspreid over de gemeente Ede; 

• het huisvesten van vluchtelingen draagvlak vereist bij de inwoners die daar direct mee te maken krijgen (inwoners 
en vluchtelingen worden voor een periode van maximaal 5 jaar buren van elkaar); 

• het draagvlak bij de inwoners vraagt om enerzijds een open en heldere communicatie en anderzijds op integere 
wijze inspelen op de oprechte zorgen; 

• inwoners willen meedenken, actief meedoen en daar waar in hun vermogen daadwerkelijk ondersteunen mits door 
de gemeente knelpunten worden weggenomen en maatwerk wordt geleverd. 

 

 
overwegende dat:  

• bij de realisatie van de AZC’s de Klinkenberg, op de Goudsberg en de Braamhorst veiligheid voor onze inwoners, 
toeristen & recreanten en de vluchtelingen voorop staat;  

• draagvlak onder de inwoners en wederzijdse verdraagzaamheid heel belangrijk zijn; 

• veel reacties van de inwoners voortkomen uit onzekerheid en onbekendheid mede omdat in relatief korte tijd een 
grote groep mensen in hun directe nabijheid komt wonen.  

• voor een belangrijk deel de onzekerheid te voorkomen is door in dialoog te gaan met de betrokken inwoners.  

• de uit de dialoog naar voren komende ‘pijnpunten’ vaak oplosbaar zijn mits de gemeente daarin wil investeren, dit 
ook wanneer het COA, provincie of rijk de begrote kosten niet wil vergoeden.  

• Er afspraken moeten worden gemaakt tussen gemeente en eigenaren over de bestemming na afloop van de AZC 
periode van 5 jaar. 

 

 
Besluit: Het concept raadsbesluit als volgt te wijzigen; 
 
Besluit: 

1. De opvang van vluchtelingen in de drie te realiseren asielzoekerscentra (azc’s), de Klinkenberg, de 
Goudsberg en de Braamhorst plaats vindt, zijnde een periode van maximaal 5 jaar na ingebruikname. 

 
2. Er nu een aanvang wordt gemaakt met de herontwikkeling (in overleg met de eigenaar) van de locatie 

Klinkenberg, zodat 5 jaar na ingebruikname het gebouw de Klinkenberg wordt gesloopt of is gesloopt en 
op deze locatie woningen worden gebouwd die passen in de wijk Ede Oost. 

  
3. Ruim voor 2021 de gemeente het bestemmingsplan Klinkenberg aangepast/ geactualiseerd aan de raad 

voorlegt, zodat onmiddellijk na het vertrek van de vluchtelingen in 2021, met de sloop van de Klinkenberg 
en de nieuwbouw van woningen een aanvang kan worden gemaakt. 

 
4. Om de Goudsberg, als schitterend recreatiepark, een goede oplossing wordt gezocht voor de afscheiding 

van de stacaravans van de rest van het recreatiegebied. 
 

5. Dat het college in het bestuursakkoord dat zij afsluit met het coa op de Goudsberg vastlegt dat uitsluitend 
vluchtenlingegezinnen worden gehuisvest en het vervoer van kinderen van de gehuisveste vluchtelingen 
van en naar de scholen geregeld wordt in samenspraak met de gemeente.  

6. Dat de Braamhorst waar bewoners samen met de gemeenten hard gewerkt hebben aan de ontwikkeling 
van een prachtig natuurgebied na 5 jaar wordt teruggebracht in zijn huidige staat (natuurcamping) 



 
7. Dat een second opinion wordt uitgevoerd van de toets op natuurwaarden door een onafhankelijk bureau 

dat het vertrouwen heeft van omwonenden en dat pas met het ontwikkelen van het azc wordt gestart na 
deze toets. 

 

 8. 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. 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, deze locatie specifieke maatregelen ter goedkeuring voor te leggen aan de raad; 

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; 

 
 9. ten aanzien van de hierboven genoemde kernpunten geen wensen en/of bedenkingen ter kennis van het 

college van burgemeester en wethouders te brengen 
 
 

En gaat over tot de orde van de dag 
 

 
 
 
Ondertekening en naam: 
 
 
Alexander Vos de Wael/ Hester Veltman   
VVD       
 
 
 


