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Voorgesteld raadsbesluit 

De raad besluit: 
I. in te stemmen met de aanwijzing van de locatie Energieweg te Groningen als een van de locaties 

voor een azc in Groningen; 
II. een budget van € 75.000 beschikbaar te stellen en dat te dekken uit de inkomsten van het COA 

voor de vestiging van het azc; 
III. de gemeentebegroting 2016 op programmaniveau overeenkomstig te wijzigingen. 

Samenvatting 

Dit raadsvoorstel gaat over de locatie Energieweg. De andere beoogde locatie - de UIgersmaweg- is 
complexer met betrekking tot de bodemsanering, de externe veiligheid en de daarmee samenhangende 
kosten en vergt meer tijd voor onderzoek. Om geen tijd te verliezen voor de locatie Energieweg, leggen wij 
nu ons besluit over deze locatie voor. Over de locatie UIgersmaweg ontvangt u later een separaat voorstel. 

In december 2015 zijn twee bijeenkomsten gehouden over de beoogde azc-locatie Energieweg. Voor de 
eerste bijeenkomst waren bedrijven uit de directe omgeving uitgenodigd, voor de tweede ondememers uit 
de buurt en bewoners van Vinkhuizen- zuid en een deel van Kostverloren. 
De reacties van die avond op het voornemen om aan de Energieweg een azc te vestigen waren gemengd. 
Er waren bezoekers fel tegen of uitgesproken voor. De mening van het merendeel van de bezoekers lag 
tussen deze twee uitersten. Deze bezoekers stelden vragen en uitten hun zorgen, met name over openbare 
orde en veiligheid. De reacties zijn terug te lezen in het bijgevoegde zienswijzenrapport. 

Terugkijkend op de twee bijeenkomsten en op basis van de ingediende zienswijzen komen wij niet tot een 
andere keuze ten aanzien van de vestiging van een azc aan de Energieweg. Wel zullen wij een aantal 
aanvullende maatregelen treffen. 
We zijn ons bewust van het feit dat na de twee bijeenkomsten het maatschappelijk debet over de komst 
van de azc's verder gepolariseerd is. Voorstanders en tegenstanders laten zich steeds vaker en steeds 
luider horen. Wij zijn mening dat we genuanceerde afwegingen moeten maken en dat betekent dat wij als 
stad onze verantwoordelijkheid nemen en een bijdrage leveren aan opvang en bescherming van 
vluchtelingen. Bovendien geven de recent gepubliceerde cijfers van het COA en de politie ons niet de 
indruk dat de azc's een groot gevaar voor de omgeving vormen, al is en blijft alertheid geboden. We 
maken daarover afspraken met het COA en de politie. 
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Afgehandeld en naar archief Paraa* Datum 



Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

Aanleiding en doel 

Dit raadsvoorstel gaat over de locatie Energieweg. De andere beoogde locatie - de UIgersmaweg - is wat 
complexer en vergt meer tijd voor onderzoek. Om geen tijd te verliezen voor de locatie Energieweg leggen 
wi j nu ons besluit over deze locatie voor. Over de locatie UIgersmaweg ontvangt u later een separaat 
voorstel. 

De grote toestroom van vluchtelingen uit oorlogsgebieden en landen met een dictatoriaal regime doet een 
beroep op onze gastvrijheid en solidariteit. En noopt het COA om haast te maken met het vinden van 
geschikte locaties voor directe opvang en langer verblijf van vluchtelingen. Wij hebben het COA onze 
medewerking toegezegd en zijn samen op zoek gegaan naar geschikte locaties met als doel azc's te bouwen 
om zo vluchtelingen een dak boven hun hoofd te geven en een veilige plek van waaruit zij de 
asielprocedure kunnen doorlopen. 

Kader 

De acute noodsituatie waarin vluchtelingen zich bevinden dwingt het COA en ons tot snel handelen. 
Bovendien komen we de afspraken na die gemaakt zijn tussen de VNG en het Ministerie van Justitie. 

Argumenten en afwegingen 

Nederland biedt onderdak aan mensen die in eigen land gevaar lopen. Door oorlog of vervolging op basis 
van geloof, afkomst of seksuele geaardheid. Bescherming van vluchtelingen is vastgelegd in het 
Vluchtelingenverdrag van Geneve en in andere internationale afspraken. Nederland houdt zich aan deze 
afspraken. En dat betekent dat ook de stad Groningen haar verantwoordelijkheid neemt en een bijdrage 
levert aan de opvang en bescherming van vluchtelingen in de vorm van een noodopvang en twee azc's, 
verspreid over de stad. 

Wat betreft veiligheid maken we gebruik van de ervaringen bij de locatie Van Swietenlaan. Gemeente, 
politie en het management van de noodopvang aan de Van Swietenlaan hebben korte lijnen met elkaar. Als 
er iets speelt, houden we elkaar op de hoogte en grijpen direct in voordat escalatie ontstaat. Zo proberen 
we de situatie zo veel mogelijk onder controle te houden. Daarnaast hebben we het afstemmingsoverleg 
met de beveiliging en de politie juist om weer goed op de hoogte te zijn van wat er speelt. De 
overlegcommissie met vertegenwoordigers uit de buurt van de noodopvang komt regelmatig bij elkaar om 
te bespreken en informatie uit te wisselen. De ervaringen met dit systeem van contacten zijn tot nu toe zeer 
positief. Mede daardoor is het draagvlak in de buurt groot. 
Deze aanpak gaan we ook bij de azc's invoeren. We verwachten niet dat er veel incidenten zullen 
plaatsvinden maar dat betekent niet dat dat we niet een vinger aan de pols houden en niet zullen ingrijpen 
als dat nodig is. 

Maatschappel i jk draagvlak en part ic ipat ie 

Nadat wij het besluit genomen hebben om de komst van twee azc's (400 tot 600 bewoners en maximaal 10 
jaren) mogelijk te maken, zijn voor de locatie Energieweg huis-aan-huis brieven bezorgd om mensen uitte 
nodigen voor informatiebijeenkomsten. Belangrijke stakeholders in de buurt van de locatie zijn door ons 
telefonisch op de hoogte gebracht. Daarna hebben we ons besluit samen met het COA toegelicht aan de 
pers. 
Er zijn twee bijeenkomsten georganiseerd: een voor bedrijven uit de directe omgeving van de locatie, een 
voor ondernenerms uit de buurt en de inwoners van Vinkhuizen-zuid en een deel van Kostverloren. De 
eerste bijeenkomst is bezocht door ongeveer 40 mensen, de tweede door 240 mensen. Beide 
bijeenkomsten stonden in het teken van de dialoog. Er was bijval voor het besluit om aan de Energieweg 
een azc te vestigen; tegenstand was er ook. Er zijn zorgen geuit en vragen gesteld. Een onafhankelijk 
notulist heeft van van de twee bijeenkomsten verslagen gemaakt. Deze zijn gepubliceerd op de website en 
zijn te vinden via de link https://gemeente.aroninaen.nl/vluchtelingen. 

Tijdens de bijeenkomsten is aan de aanwezigen gevraagd hun reactie kenbaar te maken. Dat is ook op de 
website gecommuniceerd. De reactietermijn eindigde op 3 januari 2016. Er zijn 43 reacties binnengekomen. 



13 reacties zijn positief; 15 reacties zijn negatief en 15 reacties bevatten vragen en/of suggesties. In de 
bijlage zijn deze reacties weergegeven. In het bijgevoegde zienswijzenrapport zijn de ontvangen reacties 
samengegevat en voorzien van de reactie van de gemeente. 

Wij blijven met de ondememers en omwonenden in gesprek tot de komst van het azc aan de Energieweg, 
naar verwachting eind 2016. Dat doen we in de vorm van een klankbordgroep en een digitale nieuwsbrief. 
Met de ondernemersvereniging Hoendiep (VBGW) houden we contact over hoe we de komst van het azc 
kunnen vervlechten met de plannen voor de upgrading van het gebied. 

Financiele consequenties 

De kosten voor het inrichten van de locatie en voor de bouw van het azc komen voor rekening van het COA. 
De kosten van het bouwrijpmaken en de aanpassingen van de openbare ruimte in de directe nabijheid van 
het azc worden doorberekend aan het COA of worden verdisconteerd in de huursom voor de locatie. 
De locatie is gelegen op een bedrijventerrein. Het tijdelijk toestaan van een woonfunctie voor maximaal 10 
jaren houdt in dat de omgeving geschikt gemaakt moet worden voor die woonfunctie. Wat dat precies 
inhoudt is nog niet bekend. Wij nemen nu aan dat er wel bepaalde aanpassingen nodig zijn om veilige 
looproutes en oversteken te creeeren. De kosten hiervan worden in beeld gebracht als het definitief 
ontwerp is vastgesteld. Hiervoor zal een budget voorzien van een dekkingsvoorstel worden aangevraagd bij 
uw raad. 

De gemeentelijke ontwerp- en voorbereidingskosten ramen wij op € 75.000. Daarom verzoeken wij u een 
budget van €75.000 beschikbaar te stellen voor onderzoekskosten, planontwikkeling en technische 
voorbereiding en deze te dekken uit de opbrengsten vanuit het COA. 

Begn.tiiig»™jziglng2016 
AZC Energieweg locatiekenzE 

Betrokken directie(s) GMT 
Naam voorstel AZC Energieweg locatiekeuze 
Besluitvorming (orgaan) Raad 
Incidenteel / Stnictureel I 
Soort wijziging Exploitatie 

FinanciSle begrolingswi|iiging Bedragen x J.000 euro 
Saldo voor .Saldo na 

Programma Deelprogramma Directie 1/S Laslen Baten res, mut. Toev.res. Onttr. res, res, mut 
04. Webjjn, Gezondheid. ZOTg, jeugd en VSD 04 3 Integratie en emancipatie GMT I 15 75 0 0 
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING 75 " 0 0 0 0 

Overige consequenties 

Tijdens de bijeenkomsten hebben een aantal aanwezigen zorgen geuit die niet direct samenhangen met de 
komst van het azc: geringe verlichting en fietstunnels waar de verlichting regelmatig vernield wordt. 
Reparatie van de verlichting laat soms lang op zich wachten. Dit komt omdat het niet gemeld wordt. Zodra 
wij een melding ontvangen wordt de verlichting binnen een week gerepareerd. Er is een werkgroep 
ingesteld die hier onderzoek naar doet en met verbeteringsvoorstellen komt. 
Wij proberen - samen met het COA - de vluchtelingen zo goed mogelijk op te vangen, in de hoop dat zij zich 
thuis gaan voelen. Dat betekent ook dat vluchtelingen op de hoogte zijn van de gebruiken en de normen en 
waarden van de Nederlandse samenleving; het COA verzorgt de informatie hierover op het azc. 
Naast de ontwikkeling van zinvolle dagbestedingsprogramma's vragen wij het COA te onderzoeken of hij 
integratie van vluchtelingen kan versnellen. Dat kan door zo vroeg als mogelijk het gesprek aan te gaan 
over activering en over school-en werkervaring om een mogelijke match met de arbeidsmarkt en het 
onderwijs zo snel mogelijk tot stand te brengen. 



Vervolg 

We starten nu - samen met het COA - de fase waarin we verder onderzoek doen naar de locatie 
Energieweg, tegelijkertijd met het ontwerpproces en de inpassing in de omgeving. Dit doen wij in 
afstemming met de omgeving in de klankbordgroep. Het zienswijzenrapport bespreken we met de 
klankbordgroep en we zullen concrete aanvullende maatregelen formuleren die we gaan treffen. 
Nadat u ons een budget heeft verstrekt, start het bouwrijp maken van de locatie, de bouw van het azc en 
het woonrijp maken. We verwachten dat eind 2016 de vluchtelingen het azc kunnen betrekken. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, 
Peter den Oudsten 

de secretaris, 
Peter Teesink 
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1. Inleiding. 
In de afgelopen periode heeft het college van burgemeester en wethouders met het COA gesproken 
om de mogelijkheden te onderzoeken binnen de gemeentegrenzen ruimte te bieden aan 
vluchtelingen. 
Allereerst is aan de Van Swietenlaan een noodopvang voorbereid waar op 16 oktober 2015 de eerste 
bewoners zijn gearriveerd. Daarna sprak het college met het COA over de mogelijke komst van twee 
azc's op verschillende locaties verspreid over de stad. Op 24 november 2015 heeft het college 
besloten twee mogelijke locaties aan te wijzen: een aan de Energieweg, een aan de UIgersmaweg. 
Dit besluit is op 27 november op een persconferentie bekend gemaakt. De omwonenden zijn per 
brief gemformeerd; de gemeenteraad per mail. 

Op 3 december 2015 zijn voor de locatie Energieweg twee bijeenkomsten gehouden in BackboneOSO 
aan de Travertijnstraat. Voor de eerste bijeenkomst waren de bedrijven in de directe omgeving van 
de locatie uitgenodigd; voor de tweede waren de ondememers in de buurt en de bewoners van 
Vinkhuizen-zuid en een deel van Kostverloren uitgenodigd. 
Tijdens deze bijeenkomsten hebben het college en het COA een toelichting op de locatiekeuze 
gegeven en vragen van de aanwezigen beantwoord. 
De verslagen van deze bijeenkomsten zijn als bijlage bij dit zienswijzenrapport gevoegd. 
Aan de bezoekers van de informatiebijeenkomst is gevraagd een reactie aan de gemeente kenbaar te 
maken via een reactieformulier en/of per mail. Dit zienswijzenrapport bevat alle reacties die de 
gemeente heeft ontvangen over de locatie Energieweg. 

Het collegebesluit van 24 november 2015 is voorlopig. Mede op basis van de ontvangen reacties 
neemt het college een definitief besluit en vraagt de gemeenteraad dit besluit te bekrachtigen. 

Nadat de locatiekeuze is gemaakt, start de ontwerpfase. De raad wordt geinformeerd over het 
definitief ontwerp; het uitvoeringskrediet wordt bij de raad aangevraagd. 

2. Participatieproces en reacties 
In Vinkhuizen-zuid (tot aan de Siersteenlaan) en in een deel van Kostverloren zijn in totaal 4175 
uitnodigingen verspreid. 
Voorde eerste bijeenkomst zijn 225 brieven bezorgd; ongeveer40 mensen bezochten de 
informatiebijeenkomst. 
Voor de tweede bijeenkomst zijn 3950 brieven bezorgd; de opkomst daar was ongeveer 240 mensen. 

Een onafhankelijk notulist heeft van de twee bijeenkomsten verslagen gemaakt. Deze zijn 
gepubliceerd op de website en te vinden via de link https://gemeente.groningen.nl/vluchtelinRen 
De verslagen zijn als bijiagen bijgevoegd. 

In de bijlage zijn de letterlijke teksten van de reacties opgenomen. Deze zijn om privacy-redenen 
geanonimiseerd. 
De reacties zijn in verschillende categorieen uit te splitsen: 

Algemene opmerkingen 
Locatie 
Openbare orde en veiligheid 
Verkeer en openbare ruimte 
Onderwijs 
Overig 
Communicatie 



3. Reacties van meer algemene aard 
Een deel van de ontvangen reacties gaan over onderwerpen die uitstijgen boven de feitelijke 
locatiekeuze: opmerkingen over landelijk of Europees beleid ten aanzien van vluchtelingen. Ook zijn 
er opmerkingen gemaakt over al eerder bestaande knelpunten in de wijk die om een opiossing 
vragen. 

3.1 Azc overstijgende vragen en opmerkingen 
Waarom neemt Groningen vluchtelingen op? Nederland biedt onderdak aan mensen die in hun eigen 
land gevaar lopen. Door oorlog of vervolging op basis van geloof, afkomst of seksuele geaardheid. 
Bescherming van vluchtelingen is vastgelegd in het Vluchtelingenverdrag van Geneve en in andere 
internationale regels en afspraken. Nederland houdt zich aan deze afspraken. 
In de Europese Unie (EU) gelden afspraken over de verdelingen van mensen die een grote kans 
maken op een asielvergunning. Hoeveel vluchtelingen een EU-land kan opvangen wordt bepaald 
door een verdeelsleutel. Deze houdt onder meer rekening met het aantal inwoners, het nationaal 
inkomen, het aantal asielaanvragen, werkloosheid. 

De uitvoering van het asiel -en integratiebeleid ligt bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers 
(COA). Het COA overlegt met gemeenten over geschikte locaties. Daarom kan per provincie het 
aantal centra verschillen. De verwachting is wel dat de komende jaren nog veel locaties nodig zijn. 
De stad Groningen heeft voor de verschillende fasen in het asielproces bestaande of toekomstige 
locaties toegezegd, verdeeld over de stad: 

noodopvang-locatie voor ongeveer 500 mensen 
bad, bed en broodlocatie voor uitgeprocedeerde asielzoekers 
twee azc's; deze worden waarschijnlijk eind 2016 geopend. 

3.2 Integratie en inzet vluchtelingen 
In de samenleving wordt verschillend gedacht over het bieden van hulp aan vluchtelingen. In de 
Groningse samenleving heerst een voornamelijk positieve sfeer en dat biedt een goede 
voedingsbodem voor een geslaagde integratie. Deze integratie is straks een belangrijke opgave 
waarbij goede samenwerking het sleutelwoord is. Wij gaan hieraan bijdragen op het gebied van 
gezondheid, onderwijs en welzijn. Dat Groningen open staat voor de komst van vluchtelingen mag 
blijken uit lokale initiatieven zoals Stichting Groningen verwelkomt Vluchtelingen, het 1001 buddy's 
project en Sport voor Vluchtelingen op Corpus. 

Ook met het COA maken we afspraken over een snelle en kansrijke integratie van de azc-bewoners. 
Het COA ontwikkelt dagbestedingsprogramma's met ketenpartners als het Rode Kruis, Humanitas, 
Stichting Vluchtelingenwerk. 
Het COA gaf onlangs aan dat hij - mede naar aanleiding van recente ontwikkelingen en discussies -
nadenkt over hoe hij het gesprek met vluchtelingen eerder (al in de eerste azc-periode) aan kan gaan 
over activering en school-en werkervaring . Om een mogelijke match met de arbeidsmarkt en het 
onderwijs zo snel mogelijk tot stand te brengen. Dit sluit aan op het landelijk debat om de integratie 
naar voren te halen en te bespoedigen. 

Er waren op de bijeenkomsten mensen die zich zorgen maakten over mogelijke 'concurrentie' met 
kansarme Groningers. Het mag en kan niet zo zijn dat de aandacht die uitgaat naar vluchtelingen ten 
koste gaat van de aandacht die we hebben en blijven hebben voor minder kansrijke Groningers. 
Initiatieven op het gebied van werkgelegenheid, scholing en stimulering van deelname aan de 
stedelijke samenleving blijven we steunen en continueren. Ook ons armoedebeleid blijft 
onverminderd van kracht. 



3.3 Azc en de relatie met bredere gebiedsontwikkeling 
In de omgeving van de Energieweg spelen twee belangrijke gebiedsontwikkelingen: 
Meubelboulevard Hoendiep en het voormalige terrein van de Suikerunie. Deze ontwikkelingen zijn 
met elkaar verbonden. De komst van een azc betekent dat er een derde ontwikkeling bijkomt die op 
de korte en middellange termijn (10 jaar) speelt. De komst van het azc kan een bijdrage leveren aan 
de langzame verkleuring van het gebied. De drie ontwikkelingen worden in elkaar vervlochten en dat 
betekent dat de investeringen door de komst van het azc ook op lange termijn zinvol moeten zijn en 
moeten passen bij de toekomstige ontwikkelingen. 

Meubelboulevard Hoendiep 
In de structuurvisie Detailhandel 2011-2020 is opgenomen om in de komende jaren een actieplan op 
te stellen voorde herstructurering van het PDV-cluster Hoendiep. In opdracht van Investore Holding 
BV en VBGW is in november 2015 de toekomstvisie Meubelboulevard Hoendiep tot stand gekomen. 
In deze visie zijn vier toekomstscenario's opgenomen. De volgende stap (februari 2016) is het 
doorrekenen van de vier scenario's. Het uiteindelijke doel is een gebiedsontwikkeling in gang te 
zetten in relatie met het Suikerfabriekterrein. Zodra dit initiatief van de gezamenlijke ondememers is 
uitgekristalliseerd, wordt de raad hierover geinformeerd. 

De komst van het azc aan de Energieweg geeft een nieuwe impuls aan het proces om gezamenlijk de 
schouders te zetten onder de aanpak voor een beter functionerende meubelboulevard. 

Suikerfabriekterrein 
Eind 2010 werd de gemeente Groningen eigenaar van dit terrein, dat op termijn wellicht gebruikt 
wordt voor woningbouw. Nu heeft het terrein van 125 hectare groot nog geen definitieve invulling. 
Op dit moment kent het terrein tijdelijke initiatieven voor verschillende doelgroepen. Dat brengt 
regelmatig een eigenzinnige dynamiek met zich mee, die een positieve wisselwerking kan aangaan 
met de bewoners van het azc. 

3.4 Bestaande knelpunten in de wijk 
Los van de komst van een azc blijkt de bewoners zich onveilig voelen in Vinkhuizen en de omgeving 
Hoendiep. Dit wordt veroorzaakt door de geringe verlichting en de fietstunnels in Vinkhuizen. De 
verlichting in die tunnels wordt vaak vernield en herstel laat lang op zich wachten. De gemeente 
checkt deze punten en neemt passende maatregelen. 

4 Locatie 
De gemeente Groningen heeft aan de Omgevingsdienst Groningen gevraagd of het mogelijk is om op 
het terrein aan de Energieweg een azc voor ca. 400-600 asielzoekers te vestigen. Geredeneerd vanuit 
externe veiligheid zijn daar geen beperkingen. 

Mensen geven aan dat zij de locatie niet geschikt vinden voor een azc: de voorzieningen zijn te ver 
weg en het gebied is verloederd. Het COA deelt die mening niet en vindt de locatie geschikt. Als de 
locatie eenmaal is ingericht, krijgt zij een geheel andere uitstraling en kan het een impuls betekenen 
voor de ontwikkeling van de rest van de omgeving. 

Verder wordt genoemd dat de evenementen op het naastgelegen Suikerfabriek-terrein overiast voor 
het azc betekenen. De evenementen zijn echter beperkt in aantal en de maximale geluidsproductie 
moet voldoen aan de gestelde normen. Het COA denkt dat de activiteiten op het Suikerfabriek
terrein juist een positieve uitwerking kunnen hebben op de bewoners van het azc. 



5 Openbare orde en veiligheid 
Veiligheid medewerkers bedrijven/veiligheidsbeleving buurtbewoners 
Grootte van het azc 
Andere normen en waarden 

5.1 Veiligheid medewerkers bedrijven/buurtbewoners 
Ondememers uit de directe omgeving van de locatie geven aan dat zij zich zorgen maken over de 
veiligheid van hun personeel. Een aantal wenst extra beveiliging en gevraagd wordt om 
cameratoezicht in en om het azc. Wij zien daar op dit moment onvoldoende aanleiding toe. De 
wijkagent onderhoudt veel contact met de locatiemanager van het azc en is ook het aanspreekpunt 
voor bewoners en ondememers in de omgeving. Mocht dit na de vestiging van het azc onvoldoende 
blijken, dan praten wij met de politie of aanvullende maatregelen nodig zijn. 

Een aantal bewoners van Vinkhuizen geeft aan zich zorgen te maken over hun veiligheid en die van 
hun kinderen. Zij zijn vooral beducht voor grote concentraties vluchtelingen in het winkelcentrum. 
De politie zal de sociale media monitoren om snel te kunnen reageren op mogelijke 
onregelmatigheden. Verder zal de politie tijdens de reguliere surveillance extra letten op ongewenste 
situaties en actie ondernemen als dat nodig is. 
Wij nemen contact op met het COA om te kijken of hier op voorhand iets aan te doen valt. We 
kunnen ons voorstellen dat de inzet op zinvolle dagbesteding azc-bewoners ervan kan weerhouden 
om in groepen naar het winkelcentrum te trekken. In zijn algemeenheid geven de ervaringen in het 
land niet het beeld dat door de komst van de azc's de omgeving onveiliger wordt. Dit blijkt ook uit 
recent gepubliceerde cijfers van het COA en de politie. 
Ook in Vinkhuizen onderhoudt de wijkagent veel contact met de locatiemanager van het azc, 
waardoor er snel ingespeeld kan worden op onveilige situaties. Ook is de wijkagent het 
aanspreekpunt voorde bewoners. 
In zijn algemeenheid geldt: voor acute situaties kunnen mensen een alarmering doen via 112. Voor 
niet acute situaties kan contact opgenomen worden met de wijkagent via 0900-8844 of via 
www.politie.nl 

Het COA houdt de sfeer en de interne veiligheid in de azc goed in de gaten en onderneemt direct 
actie als daar aanleiding voor is. De signalen die vanuit de omgeving komen worden direct opgepakt 
om de bewoners beter te informeren en te instrueren zodat ergeen escalatie ontstaat. 

5.2 Grootte azc 
Een aantal mensen geeft aan dat een azc met 600 mensen te veel is voor hun wijk. 
Het is volgens het COA een landelijk beeld dat de veiligheidsbeleving van wijkbewoners beinvloed 
wordt door de grootte van een azc. Maar het is volgens het COA ook een landelijk beeld dat de 
grootte van een azc nauwelijks van invloed is op de veiligheid. Het blijkt meer dan eens een kwestie 
van gewenning. Ook in de recent gepubliceerde cijfers van het COA en de politie wordt geen relatie 
gelegd tussen het aantal meldingen en de omvang van een azc. 

5.3 Andere normen en waarden 
In Groningen proberen we, gemeente en COA, de vluchtelingen zo goed mogelijk op te vangen en 
ervoor te zorgen dat zij zich zo snel als mogelijk thuis voelen. Dat betekent ook dat de vluchtelingen 
op de hoogte zijn van de gebruiken en normen en waarden van de Nederlandse samenleving; het 
COA verzorgt de informatie hierover op het azc. 
Diversiteit is een positief kenmerk van de Nederlandse samenleving, waarin iedereen gehouden is 
aan dezelfde wet- en regelgeving. Overschrijding van deze wet- en regelgeving wordt niet 
getolereerd. 



6 Verkeer en openbare ruimte 
Bij de doorontwikkeling van de plannen voor een azc wordt de inpassing in het bestaande gebied 
meegenomen. Een azc op de Energieweg betekent een woonfunctie op een industrieterrein met als 
gevolg dat er nieuwe loopstromen ontstaan. En dat betekent weer dat er veilige looproutes moeten 
komen met een adequate verlichting. 

7 Onderwijs 
Mensen willen weten hoe het onderwijs geregeld is voor kinderen in een azc. Het is gebruikelijk dat 
de kinderen eerst een jaar/anderhalf jaar in een aparte schakelklas komen bij een bestaande school 
in de omgeving van het azc. 
Daarna stromen zij meestal door naar een reguliere klas op dezelfde of een andere school. Voor een 
aparte azc-school is de omvang van deze azc waarschijnlijk te gering. 
De verdeling van de kinderen over scholen bespreken we met de schoolbesturen. Door de keuze 
voor twee kleinere azc's verspreid over de stad is er sprake van verdeling over de stad. 

8 Overig 

8.1 Waardebepaling vastgoed/planschade 
Mensen vragen zich af of de waarde van hun woning daalt door de komst van een azc en of deze 
waardedaling vergoed wordt. Het COA geeft aan dat dit ook landelijk speelt en dat er tot nu toe geen 
voorbeelden zijn van vergoedingen van planschade. Dat neemt niet weg dat mensen een verzoek tot 
planschadevergoeding kunnen indienen. Dat kan bij de gemeente tot 5 jaar nadat de vergunning 
onherroepelijk is. Een onafhankelijke commissie adviseert het college van B&W om een verzoek tot 
planschadevergoeding wel of niet te honoreren. 

8.2 Inzet lokale ondememers bij bouw azc 
De VBGW heeft de gemeente gevraagd of zoveel mogelijk lokale ondememers mogen meedingen 
naar de uitvoering van opdrachten en de verlening van diensten. De gemeente bespreekt dit met het 
COA en wil maximaal aandringen op het benutten van alle mogelijkheden. 

9 Communicatie 
Tijdens de bijeenkomsten met omwonenden en ondememers zijn toezeggingen over de 
communicatie gedaan: mensen die een email-adres achterlaten worden op de hoogte gehouden. En 
er wordt aanvullende informatie geplaatst op de website 
http://gemeente.groningen.nl/vluchtelingen 
Nadat de raad het besluit bekrachtigd heeft gaan wij bewoners en ondememers uitnodigen zitting te 
nemen in een klankbordgroep. In deze groep wordt de voortgang van het proces besproken. De 
klankbordgroep adviseert. De adviezen worden meegewogen in verdere besluitvorming. 

10 Conclusie 
Terugkijkend op de informatiebijeenkomsten kunnen we concluderen dat er zorgen bestaan en 
vragen zijn. Vooral op het gebied van openbare orde en veiligheid. Dat is begrijpelijk en daar moet 
aandacht voor zijn. Door afspraken te maken met het COA en de politie hopen we de gevoelens van 
onveiligheid zoveel mogelijk te verkleinen. 
Niettemin hebben de reacties van en het gesprek met de bezoekers van de bijeenkomsten ons niet 
het idee gegeven dat we de azc-locatie Energieweg moeten heroverwegen. 
Wij zijn blij met de reacties die we ontvangen hebben. We zullen deze reacties bespreken in de 
klankbordgroep na het raadsbesluit van start gaat. We zullen met de klankbordgroep in gesprek gaan 
over de concrete aanvullende maatregelen die we gaan treffen. 



Bijiagen: 
Verslag informatieavond vestiging Asielzoekers Energieweg; eerste sessie; 
Verslag informatieavond vestiging Asielzoekers Energieweg; tweede sessie; 
Overzicht ontvangen zienswijzen (Excel-bestand); 
Verslag Bestuurlijk overleg Gemeente - VBGW locatie Energieweg. 



VERSLAG INFORMATIEAVOND VESTIGING ASIELZOEKERSCENTRUM 
ENERGIEWEG; EERSTE SESSIE 

Datum: 3 december 2015 
Plaats: Zaal Backbone 
Tijd: 17.45 - 19.45 uur 

Aanwezig vanuit het college: burgemeester dhr. P. den Oudsten, wethouder dhr. R. van der Schaaf, 
wethouder dhr. P.S. de Rook, wethouder dhr. J.M. van Keulen; 
Namens COA: dhr. H. Wolthof (unitmanager Noord-Nederland); 
Gespreksleiding: dhr. D. Eimers; 
Verder aanwezig: medewerkers van COA, van Vluchtelingenwerk Nederland, Gezondheidscentrum 
Asielzoekers, gemeente Groningen, dhr. R. Schaftenaar (unitchef politie) en dhr. Van Bruggen (wijkagent 
vluchtelingenlocaties); 
Bezoekers: ongeveer 30; 
Samenvattend verslag: dhr. Z. Jeuring. 

Dhr. Eimers (discussieleider): 
• Heet iedereen van harte welkom en geeft uitleg over de opzet van de avond. Deze eerste 

bijeenkomst is bedoeld voor ondememers en direct omwonenden. 
De burgemeester: 

• Legt uit dat het college en de gemeenteraad voor de vestiging van twee asielzoekerscentra in 
de stad Groningen zijn. De gemeente overlegt daarover al langer met het Centraal Orgaan 
opvang asielzoekers (COA). 

• Het verdere proces: de schriftelijke vragen worden beantwoord, het college bespreekt de 
reacties en neemt een besluit. Er is een omgevingsvergunning nodig voor de vestiging van een 
azc. Deze vergunning is onderworpen aan een procedure met bezwaar en beroep. In februari 
2016 besHst de gemeenteraad. 

• De opzet van de avond: wethouder Van der Schaaf en dhr. Wolthof (COA) geven een 
toelichting. Daama kunnen de aanwezigen vragen stellen. Tot slot kunnen de aanwezigen 
vragen en reacties op papier zetten en de standjes bezoeken. 

Wethouder Van der Schaaf: 
• Licht toe hoe tot de twee locaties is gekomen. De gemeente heeft liever twee kleinere azc's 

dan een groot azc. Het minimumaantal is 400 en het maximumaantal is 600 vluchtelingen per 
azc. 

• Criteria voor de locatiekeuze: bereikbaarheid, nabijheid voorzieningen, spreiding over de stad. 
Bij de spreiding over de stad is ook gekeken naar de twee al bestaande opvanglocaties: 
noodopvang aan de van Swietenlaan en Bed-bad-brood locatie aan de Helsinkistraat. 

• De locatie aan de Energieweg: de plek is goed bereikbaar en ontwikkelt zich goed. De directe 
omgeving is bekeken aan de hand van onder andere looproutes en verlichting. 

• Het azc is goed inpasbaar aan de Energieweg. De realisatie is in de tweede helft van 2016. 
Dhr. Wolthof (COA): 

• Geeft uitleg over de behoefte aan opvang. hi Noord-Nederland worden op dit moment 
ongeveer 12.000 vluchtelingen opgevangen. Door de nood is er ook crisisopvang door 
gemeenten, maar dit is niet ideaal. COA wil liever geen crisisopvang en noodopvang, maar 
'normale' opvanglocaties. 

• In een azc komen asielzoekers die al een verblijfsvergunning hebben of in een vervolgproces 
zitten in afwachting van een besluit over de asielaanvraag. De vluchtelingen komen nu vooral 
uit Syrie en Eritrea. Het aantal vluchtelingen uit Afghanistan neemt toe. Een geringer aantal 
komt uit hak en Somalie. 

• De verwachting is dat er de komende jaren nog veel locaties nodig zijn. 
• Het COA is blij met de twee door het college voorgestelde locaties. 
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VERSLAG INFORMATIEAVOND VESTIGING ASIELZOEKERSCENTRUM 
ENERGIEWEG; TWEEDE SESSIE 

Datum: 3 december 2015 
Plaats: Zaal Backbone 
Tijd: 20.00-21.45 uur 

Aanwezig vanuit het college: burgemeester dhr. P. den Oudsten, wethouder dhr. R. van der Schaaf, 
wethouder dhr. P.S. de Rook, wethouder dhr. J.M. van Keulen; 
Namens COA: dhr. H. Wolthof (unitmanager Noord-Nederland); 
Gespreksleiding: dhr. D. Eimers; 
Verder aanwezig: medewerkers van COA, van Vluchtelingenwerk Nederland, Gezondheidscentmm 
Asielzoekers, gemeente Groningen, dhr. R. Schaftenaar (unitchef politie) en dhr. Van Bmggen (wijkagent 
vluchtelingenlocaties); 
Bezoekers: ongeveer 230; 
Samenvattend verslag: dhr. Z. Jeuring. 

Dhr. Eimers (discussieleider): 
• Heet iedereen van harte welkom en geeft uitleg over de opzet van de avond. 
• De opzet van de avond: de burgemeester, wethouder Van der Schaaf en dhr. Wolthof (COA) 

geven een toelichting. Daama kunnen de aanwezigen vragen stellen. Tot slot kunnen de 
aanwezigen vragen en reacties op papier zetten en de standjes bezoeken. 

De burgemeester: 
• Legt uit dat de gemeente al langere tijd overlegt met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers 

(COA). Het college kiest voor twee azc's. Daamaast bestaat de noodopvang aan de Van 
Swietenlaan. 

• De bewoners van beide azc's hebben verblijfsvergunningen. 
• In febmari 2016 neemt de gemeenteraad een besluit. 

Wethouder Van der Schaaf: 
• Licht toe hoe het college tot de twee locaties is gekomen. De gemeente heeft liever twee 

kleinere azc's dan een groot azc. Het COA wil een minimumaantal van 400 bewoners. De 
gemeente wil maximaal 600 vluchtelingen per azc. 

• Bij het zoeken naar geschikte locaties is op het volgende gelet: op korte termijn beschikbaar, 
bereikbaarheid, nabijheid voorzieningen, evenwichtige spreiding over de stad. Bij de spreiding 
over de stad is ook gekeken naar de twee al bestaande opvanglocaties: noodopvang aan de 
Van Swietenlaan en bed-bad-brood locatie aan de Helsinkistraat. 

• Het COA is akkoord met de twee gekozen locaties. 
• De locatie aan de Energieweg: er moet nog het nodige gebeuren zoals de procedure voor de 

vergunning, het bouwrijp maken en het aanpaldcen van de directe omgeving. 
• De komende tijd wordt bekeken wat met de bredere omgeving moet gebeuren. Het gaat dan 

om veiligheid, verlichting, de relaties naar de andere wijken en het Suikemnieterrein. De 
wethouder vraagt de aanwezigen hun mening te geven over deze punten. 

• Het azc is goed inpasbaar aan de Energieweg. De realisatie is in de tweede helft van 2016. 
Dhr. Wolthof (COA): 

• Geeft uitleg over de behoefte aan opvang. In Noord-Nederland worden op dit moment 
ongeveer 12.000 vluchtelingen opgevangen. Het COA hoopt dat de crisisopvang snel kan 
worden beeindigd. 

• Een azc is iets anders dan een noodopvang. In een azc komen vluchtelingen die al een 
verblijfsvergunning hebben of in een vervolgproces zitten in afwachting van een besluit op de 
asielaanvraag. De bewoners worden voorbereid op de toekomst, ofwel in Nederland of in het 
land van herkomst. Er zijn activiteiten op het terrein en de bewoners nemen deel aan 
activiteiten erbuiten. 

• Het COA ziet graag dat activiteiten samen met de buurt gebeuren. 
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• De vluchtelingen komen nu vooral uit Syrie en Eritrea. Het aantal vluchtelingen uit 
Afghanistan neemt toe. Een geringer aantal komt uit Irak en Somalie. 

• Het COA is blij met de twee door het college voorgestelde locaties. 

De discussieleider: 
• Nodigt de aanwezigen uit hun vragen te stellen of om te reageren. Voor een nadere toelichting 

is ook de wijkagent voor de vluchtelingenlocaties, dhr. Van Bmggen, aanwezig. 
Bewoner: 

• Is het beleid gericht op integreren of op temgkeren? 
• Hoe wordt het COA gefinancierd? 

Dhr. Wolthof (COA): 
• De aanpak hangt af van de stand van zaken bij de procedure. Vergunninghouders worden 

voorbereid op een tijdelijk verblijf in Nederland op basis van hun vergunning. Anderen die 
nog in de procedureverblijven, moeten nog wachten op een besluit van de Immigratie en 
Naturalisatie Dienst (IND). De Dienst Teragkeer en Vertrek is betrokken bij de temgkeer van 
mensen. 

• Het COA wordt gefinancierd door het ministerie van Veiligheid en Justitie. 
Bewoner: 

• Hoe lang moet men wachten op een woning? 
Dhr. Wolthof (COA): 

• De wachttijden lopen op. Dit is een probleem. 
• Ongeveer 15.000 vergunninghouders wachten in Nederland op een woning. 
• De gemeente stelt soms tussenvormen beschikbaar. 

Bewoner: 
• Hoe is de samenstelling van de groep bewoners in het azc aan de Energieweg? Gaat het om 

gezinnen? 
• Hoe is de relatie met de scholen? 

Dhr. Wolthof (COA): 
• Er is sprake van een mix: op dit moment komen er vooral Syrische gezinnen en alleenstaanden 

uit Eritrea. Ook komen er vluchtelingen uit Afghanistan en Irak. 
• Ongeveer 10% van het totale aantal bewoners heeft de basisschoolleeftijd en 10% heeft de 

leeftijd voor de middelbare school. Dat zijn dus voor elk van beide schooltypen tussen de 40 
en 60 kinderen. 

Wethouder Van der Schaaf: 
• De gemeente praat met de onderwijsinstellingen. Er komt een Internationale schakelklas. 

Daama kunnen de leerlingen instromen in het reguliere onderwijs op scholen in de omgeving. 
Bewoner: 

• Evenementen op het Suikemnieterrein en in het Stadspark leiden tot geluidoverlast. Komt er 
een andere bestemming voor het Suikemnieterrein? Kunnen de geluidnormen worden 
aangepast? Worden deze normen gecontroleerd? 

Wethouder Van der Schaaf: 
• Op een deel van het Suikemnieterrein vinden al activiteiten plaats. In febmari of maart 2016 

verschijnt een plan voor het bedrijventerrein. 
• Er zijn regels voor geluidoverlast. Het klopt dat er bij sommige evenementen sprake is van 

geluidoverlast. De normen kunnen niet zomaar worden aangepast. Er is controle. 
Bewoner: 

• De onveiligheid in de wijk is toegenomen omdat het aantal buitenlanders in de wijk steeds 
verder toeneemt. Wil de gemeente nu ineens alles veilig maken? 

De burgemeester: 
• De burgemeester zegt toe dat de gemeente naar de wijk komt om apart over dit gevoel van 

onveiligheid te praten. 
• Wat het azc betreft: de praktijk wijst uit dat er in de omgeving van azc's weinig tot niets 

gebeurt. Indien omwonenden zich onveilig voelen, zal de gemeente daar iets aan doen. Bij een 
acuut risico zal de politie direct optreden. 
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Bewoner: 
• Wijst op een incident in Noord-Brabant waar het direct uit de hand liep. Wat vindt de 

burgemeester daarvan? 
Bewoner: 

• Er wonen al veel studenten in Vinkhuizen. Waarom dan nog een azc erbij? 
Unitchef politie: 

• De praktijk is dat er nauwelijks incidenten gebeuren rond een azc. De politie heeft ervaring 
met het azc in Onnen. Daar is niets aan de hand. Als er toch iets gebeurt, grijpt de politie snel 
in. 

De burgemeester: 
• De conclusie is helder: de veiligheid van de bewoners is belangrijk. De burgemeester vraagt 

wat de gemeente volgens de bewoners moet doen. 
Bewoner: 

• Op Westpoort is nog veel mimte. De gemeente moet iets aan de fietstunnels doen. Nu al is er 
een gevoel van onveiligheid. 

Bewoner/student: 
• Spreker zegt niet bang te zijn en geen gevoel van onveiligheid te ervaren. Integreren in de wijk 

gaat prima. 
Bewoner: 

• Sommige vluchtelingen hebben psychische problemen. 
Dhr. Wolthof (COA): 

• Vluchtelingen met psychische problemen zijn er. Zij krijgen de zorg die nodig is. Het gaat niet 
om een hoog percentage vluchtelingen. De feiten wijzen uit dat die mensen niet voor overiast 
zorgen. 

Bewoner: 
• Komt er extra politie vanwege de komst van het azc? Komt er cameratoezicht? 

Dhr. Wolthof (COA): 
• Een azc krijgt maximaal 600 bewoners. In de noodopvang aan de Van Swietenlaan zijn 550 

vluchtelingen gevestigd. 
De burgemeester: 

• Er vindt geen uitbreiding van de politie plaats. Indien de risico's flink toenemen, moet ergens 
anders tijdelijk capaciteit worden gehaald. Dit wordt bekeken in het verband van het 
politiekorps Noord-Nederland. 

Bewoner: 
• De vluchtelingen gaan zwerven door de wijk. Deze mensen hebben een andere cultuur 

tegenover bijvoorbeeld vrouwen. Zij zijn onaangepast. 
Dhr. Wolthof (COA): 

• De vluchtelingen moeten zich aanpassen aan de Nederlandse samenleving. Het COA vraagt 
dingen aan hen. Zij hebben rechten en plichten. Er is goede voorlichting. Uiteraard treedt de 
politie onmiddellijk op als zich een incident voordoet. 

Bewoner: 
• Onbekend maakt onbemind. Hoe kunnen vluchtelingen bekend worden gemaakt? 
• Hoe kan werkgelegenheid worden gecreeerd voor de vluchtelingen? 

Dhr. Wolthof (COA): 
• Het COA wil samen met mensen en instellingen uit de omgeving activiteiten ontplooien. Er 

zijn veel vrijwilligers nodig. 
Bewoner: 

• Asielzoekers zijn gevluchte mensen en moeten een kans krijgen. Spreekster is zelf 25 jaar 
geleden gevlucht uit Syrie. 

De burgemeester: 
• De gemeente wil zijn menselijke plicht doen. 
• De burgemeester is het oneens met de bewoner die zegt dat vluchtelingen door de wijk gaan 

zwerven en een risico vormen. De burgemeester wil een dialoog en biedt aan in debat te gaan 
met bewoners die dit beweren. 
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Bewoner: 
• De toegangsweg Hoogkerk-Hoendiep is de enige. Deze is echter onveilig. 
• Kunnen bouwvakkers uit het noorden worden geworven om het azc te bouwen? Kan hetzelfde 

gebeuren voor het personeel van het azc? En kunnen leveranciers uit het noorden worden 
ingezet in verband met de inrichting van het azc? 

Dhr. Wolthof (COA): 
• Het COA moet de Europese aanbestedingsregels volgen. Eventuele onderaannemers kunnen 

wel in de regio actief zijn. 
• De werkgelegenheid: in het COA werken 25 medewerkers en 25 beveiligers. Daamaast is er 

personeel voor de schoonmaak en het groen. Een deel van hen kan in het noorden worden 
geworven. 

Wethouder Van der Schaaf: 
• De weg Hoogkerk-Hoendiep: dit is een belangrijke fietsroute. De gemeente is bezig om te 

bekijken hoe het gebied veiliger kan worden gemaakt. Het gaat om fysieke maatregelen. 
Bewoner: 

• Kunnen mensen vanuit het azc op een sociale werkplaats worden ingezet? 
Dhr. Wolthof (COA): 

• Dit is mogelijk. De vluchtelingen willen ervaring opdoen zowel binnen als buiten het azc. 
Bewoner: 

• In het azc bevinden zich straks ongeveer 100 kinderen. Komen er extra scholen? 
Wethouder Van der Schaaf: 

• Bestaande scholen krijgen uitbreiding. Het mag nooit ten koste gaan van het onderwijs aan 
bestaande leerlingen. 

Bewoner: 
• Hoe ziet het traject na vanavond emit? Kunnen bewoners bezwaren maken? 

Wethouder Van der Schaaf: 
• Ten eerste: het COA moet een omgevingsvergunning aanvragen. Bewoners kunnen bij deze 

procedure bezwaren indienen. 
• Ten tweede: de gemeenteraad neemt in febmari een besluit. 
• Ten derde: tot febmari vinden gesprekken plaats met bewonersorganisaties en 

ondememersverenigingen. 
• Aanwezigen met persoonlijke of andere vragen kunnen die op papier zetten bij de stand van de 

gemeente. Als men een emailadres erop zet, ontvangt men persoonlijk antwoord. 
Bewoner: 

• De gemeente moet de bewoners informeren over wanneer wat gebeurt tijdens de procedure. 
Wethouder Van der Schaaf: 

• Dit is een volkomen terechte opmerking. 
Bewoner: 

• Hoe gaat het azc emit zien? 
Dhr. Wolthof (COA): 

• Belangrijk is welke aannemer gaat bouwen. Dat zal uit de aanbesteding blijken. 
• Een azc is in ieder geval geen oud bmin gebouw. De kwaliteit is beter dan de azc's in Delfzijl 

en Oude Pekela. Deze locaties staan op de nominatie om te worden herontwikkeld. 
Bewoner: 

• Komen er naast de woningen nog meer gebouwen? 
Dhr. Wolthof (COA): 

• Het gaat om gebouwen voor wonen en werken. Er komt parkeerraimte, een speeltuin en een 
sportterrein. 

Bewoner: 
• Evenementen op het Suikemnieterrein leiden tot geluidoverlast. Dat moet het COA weten. 

Wethouder Van der Schaaf: 
• Voor het COA is interessant wat op het Suikemnieterrein gebeurt en gaat gebeuren. 
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Bewoner: 
• Wat is de invloed van de vestiging van het azc op de waarde van nabij gelegen woningen? Als 

de invloed negatief is, is dan sprake van compensatie? 
Wethouder Van der Schaaf: 

• Er is geen negatief effect. 
Dhr. Wolthof (COA): 

• Er bestaat een planschaderegeling. Men kan een klacht indienen en een oordeel vragen. In 
verband met de komst van een azc is nog tot dusver nooit een klacht gehonoreerd. 

Bewoner: 
• In het azc komen verschillende soorten vluchtelingen. Hoe kan het zwerven in de wijk worden 

voorkomen? 
Dhr. Wolthof (COA): 

• De bewoners van het azc zijn vrij om te gaan en staan waar zij willen. Het COA legt geen 
beperkingen op en er is geen sprake van een deels gesloten azc. 

De discussieleider dhr. Eimers bedankt alien voor de inbreng en sluit de plenaire bijeenkomst. De 
aanwezigen kunnen nu de kraampjes bezoeken. 
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Zienswijzen AZC Energieweg 3 december 2015 t/m 3 januari 2016 

Diversen Locatie Veiliaheid Verkeer Onderwijs 
1 Communicatie over AZC met het oogpuni van sanwnwerking veiligheid e.d. 
2 Succes met de handhaving van de veiligheid voor medewerkers van de bedrijven 
3 Tijdig informeren! Zcker voor ooze clienten met een verstandelijke beperldng. 

zodat ze lijd hebben om alles le begrijpen! 
Tijdig informeren! Zcker voor ooze clienten met een verstandelijke beperldng. 
zodat ze lijd hebben om alles le begrijpen! 

4 
5 Te^en 
6 (liTcde informatieavimd + goed debat. Geen enkel probleem dat hier een AZC komt. 

Ik zie hel al.s ccn kans voor dc wijk! 
(liTcde informatieavimd + goed debat. Geen enkel probleem dat hier een AZC komt. 
Ik zie hel al.s ccn kans voor dc wijk! 

7 1200 asicl/iK-kcrs up 200.tHK) valt reuzc mee. Van mij raoftfin er nog meer komen. 
Cameratoezicht in en om het AZC voor ttvezichi kan voor de omgeving meer 
een gevoel van veiligheid geven. Kan voor zowel de asielzoekerN nicer 
\cilighcid geven als dc omwonenden. 

9 Heel gtJcd! De fiet^unnels kan daar misschicn naar worden gekeken? 
10 Ik maak mij erg veel zorgen om de veiligheid van iedereen in Vinkhuizen maar 

vooral de kinderen. Ik ben bang dal mijn zo<in niel meer veilig buiten kan 
spelen aangezien veiligheid niet gegarandcerd kan worden. 

Ik maak mij erg veel zorgen om de veiligheid van iedereen in Vinkhuizen maar 
vooral de kinderen. Ik ben bang dal mijn zo<in niel meer veilig buiten kan 
spelen aangezien veiligheid niet gegarandcerd kan worden. 

Ik maak mij erg veel zorgen om de veiligheid van iedereen in Vinkhuizen maar 
vooral de kinderen. Ik ben bang dal mijn zo<in niel meer veilig buiten kan 
spelen aangezien veiligheid niet gegarandcerd kan worden. 

u Locatie is prima en men is welkom. Wel belangrijk om dc geluiden die geuit worden 
mbt oorusl en onveiligheid serieus te nemen. Bijv. voorstel burgemeester om de 
mensen op te zoeken zijn volgens nuj goede stappen. En acties om het veiligbeids 
gevoel te verhogcn. Laat financien niet leidend zijn! 

Locatie is prima en men is welkom. Wel belangrijk om dc geluiden die geuit worden 
mbt oorusl en onveiligheid serieus te nemen. Bijv. voorstel burgemeester om de 
mensen op te zoeken zijn volgens nuj goede stappen. En acties om het veiligbeids 
gevoel te verhogcn. Laat financien niet leidend zijn! 

Locatie is prima en men is welkom. Wel belangrijk om dc geluiden die geuit worden 
mbt oorusl en onveiligheid serieus te nemen. Bijv. voorstel burgemeester om de 
mensen op te zoeken zijn volgens nuj goede stappen. En acties om het veiligbeids 
gevoel te verhogcn. Laat financien niet leidend zijn! 

Locatie is prima en men is welkom. Wel belangrijk om dc geluiden die geuit worden 
mbt oorusl en onveiligheid serieus te nemen. Bijv. voorstel burgemeester om de 
mensen op te zoeken zijn volgens nuj goede stappen. En acties om het veiligbeids 
gevoel te verhogcn. Laat financien niet leidend zijn! 

12 Respect v(H>r dc kundi^e spickcrs en opzet van dc bijeenkomst. Ik ben voor! 
13 Veel 
14 Tegen 
15 Ik vind hci vollcdiji terecht dat hel er komt. deze nwnsen hebben hel nt^dig. Waarom is de locatie goed? Wat zi|n de pluspunten? Zijn er altematieven? 
16 Ik hoop dal hel AZC er komt. 

17 Als er vacalures zijn wil ik jiraajj op de hoogte gehouden worden. 
18 Ik denk dat jullie een grote vergissing maken over dit besluit. Dit kan de wijk nog 

wel eens groic problemen vcroorzaken. Hoop dat jullic eens goed eniver nadenken. 
Ik denk dat jullie een grote vergissing maken over dit besluit. Dit kan de wijk nog 
wel eens groic problemen vcroorzaken. Hoop dat jullic eens goed eniver nadenken. 

19 Nici hier! Dil is al een achlerslandswijk dit wordi le veel! Vinkhuizen is niel peschikl! 
20 Tciicn' 
21 Ik wil geen asiel/oekerscenlrum. Ik en mijn gezin voelen ons er niet veilig bij in onze wijk en stad. 
22 Geen AZC totaal geen normen en waarden in de Islam Culuur voor vrouwen kinderen 

chicn \plk 
Geen AZC totaal geen normen en waarden in de Islam Culuur voor vrouwen kinderen 
chicn \plk 

23 Geen AZC in er r*.)nd de wijk Vinkhuizen! Nee 
24 Ik zeg Nee iciicn A/C 
25 Ben er niel mee eens 
26 Nee! 
27 Openbare verbchting ipv halfweg tot Dtamantlaan, met name hel fietspad 

is slecht! 
Betreft kruising Hoendicp/Diamantlaan/EDcrgieweg. 
Volslrekt ongeschiki vix>r voeigangers! 

Openbare verbchting ipv halfweg tot Dtamantlaan, met name hel fietspad 
is slecht! 

Betreft kruising Hoendicp/Diamantlaan/EDcrgieweg. 
Volslrekt ongeschiki vix>r voeigangers! 

2« Geluidsuvcrlast van Icsiivals op Suikerunieterrein Openbare verlichting. Vcrkeersveiligheid kruisingen 

29 Ncc! 
51) AZC is welkom Verdeling/aansluiting van kinderen in basisschoolondcrwijs. 

Is verdeling over .scholen in wijk/slad? 
Verdeling/aansluiting van kinderen in basisschoolondcrwijs. 
Is verdeling over .scholen in wijk/slad? 

>1 Ik ben zwaar tegen. kosten handen vol geld terwijl de nederlanders hard voor moeten 
werken. Wij finacieren alles. 

Hun zijn door wat ze meemaken gefrustreerd en alles. Me vriendin en kinderen 
niel meer veilig. Nederland is vol!! 

Ik ben zwaar tegen. kosten handen vol geld terwijl de nederlanders hard voor moeten 
werken. Wij finacieren alles. 

Hun zijn door wat ze meemaken gefrustreerd en alles. Me vriendin en kinderen 
niel meer veilig. Nederland is vol!! 

'2 Geefde asielmensen de ruimlc: bv. de natuur van de Suikerunie 
Gevoel kun je niel wegnemen vooral dat dit economisch gezien lastig is, helemaal 
omdat de gemeente dit al zo lang niel de aandacht geeft. Ook alle dilistieke en creatieve 
ideeen geven niel het vertrouwen dal er nog meubels gektKht worden in deze hoek. 

Koop pand Energieweg 9 v(M>r een reele prijs f)eze ondememers zouden een beveiliging wensen voor de veiligheidsbeleving. Gevoel kun je niel wegnemen vooral dat dit economisch gezien lastig is, helemaal 
omdat de gemeente dit al zo lang niel de aandacht geeft. Ook alle dilistieke en creatieve 
ideeen geven niel het vertrouwen dal er nog meubels gektKht worden in deze hoek. 

Gevoel kun je niel wegnemen vooral dat dit economisch gezien lastig is, helemaal 
omdat de gemeente dit al zo lang niel de aandacht geeft. Ook alle dilistieke en creatieve 
ideeen geven niel het vertrouwen dal er nog meubels gektKht worden in deze hoek. 

34 De Energieweg is al jaren aan hel verloederen: slechle verlichting, ronunel van Mac 
Donalds, rommel van junks, dealing van drugs, slechl onderhoud van gn>en, veel 
geparkeerde auto's, lelijk uilzichl op de oude Suikerfabriek. Wat gaat de komsl van 
een AZC daarin verslechleren? (of hopelijk verbeteren?) 

Aangezien wij rechtsireekse overburen zijn, zijn wij behoorlijk ongerust over de 
veiligheid van ons personeel, onze klanten. onze winkel en ons zelf. 35 

De Energieweg is al jaren aan hel verloederen: slechle verlichting, ronunel van Mac 
Donalds, rommel van junks, dealing van drugs, slechl onderhoud van gn>en, veel 
geparkeerde auto's, lelijk uilzichl op de oude Suikerfabriek. Wat gaat de komsl van 
een AZC daarin verslechleren? (of hopelijk verbeteren?) 

Aangezien wij rechtsireekse overburen zijn, zijn wij behoorlijk ongerust over de 
veiligheid van ons personeel, onze klanten. onze winkel en ons zelf. 

De Energieweg is al jaren aan hel verloederen: slechle verlichting, ronunel van Mac 
Donalds, rommel van junks, dealing van drugs, slechl onderhoud van gn>en, veel 
geparkeerde auto's, lelijk uilzichl op de oude Suikerfabriek. Wat gaat de komsl van 
een AZC daarin verslechleren? (of hopelijk verbeteren?) 

Aangezien wij rechtsireekse overburen zijn, zijn wij behoorlijk ongerust over de 
veiligheid van ons personeel, onze klanten. onze winkel en ons zelf. 

De Energieweg is al jaren aan hel verloederen: slechle verlichting, ronunel van Mac 
Donalds, rommel van junks, dealing van drugs, slechl onderhoud van gn>en, veel 
geparkeerde auto's, lelijk uilzichl op de oude Suikerfabriek. Wat gaat de komsl van 
een AZC daarin verslechleren? (of hopelijk verbeteren?) 

Het is een winkelgebied. Wat gaat de asielzoekers opleveren als ze daar 
komen te wonen. En zeker met zo'n 400/600 mensen op zo'n klein 
gebied. 

Het is een winkelgebied. Wat gaat de asielzoekers opleveren als ze daar 
komen te wonen. En zeker met zo'n 400/600 mensen op zo'n klein 
gebied. 

Het is een winkelgebied. Wat gaat de asielzoekers opleveren als ze daar 
komen te wonen. En zeker met zo'n 400/600 mensen op zo'n klein 
gebied. 

36 Heel fijn/blii dat het asielziH-'kcrsccntrum daar komt. wat heel belangrijk is de route vtx-tpad extra langs hci water; rotonde beier \oor 
moet een heel stuk beter, verlichting, meer fietspaden ook om de rotondes beter, veel fielsers en lowers 
vuilctnitaiiHTs. ccn iiiileg in het A /C over dc omgeving, Kansen cn waar ]c rekening 
mee kan of moet houden. Zoals waar en wanneer \oop je wel of niel zoentens binnen. 
plus de meubelwinkel misschicn een speciale meedenksessie geven. 

37 Betrek de ondememers bij bouw. inrichling. cxploilatic AZC Faciliteer de winkelk)caties met veiligheid, bijv. "overvalsknop + camera" met 
vcrhinding meldkamcr beveiligingsbedrijr. 

G[>ede oversteek bij kruising Diamanllaan en thv MC 
Dori.iki'-Slruclurecl overleg momenten met ondememers & COA in de toekomst 

Faciliteer de winkelk)caties met veiligheid, bijv. "overvalsknop + camera" met 
vcrhinding meldkamcr beveiligingsbedrijr. 

G[>ede oversteek bij kruising Diamanllaan en thv MC 
Dori.iki'-
Voetpad/fietspad richting Vinkhuizen/binnenslad 
Parkeerprohleem langs Hoendiep meenemen 



hi 

Verslag Bestuurlijk overleg Gemeente - VBGW; locatie AZC Energieweg 

Datum: 16-12-2015 
Tijd: 13:45 t /m 14:30 uur 
Kamer: Stadhuis, k bgm 
Uitgenodigd: gemeente: bgm den Oudsten, weth v.d. Schaaf, weth v. Keulen. 

VBGW: Klaas Holtman (voorzitter), Nico Borgman (verenigingsmanager), Peter Liewes 
(directeurXetel vastgoedontwikkeling en beheer), Mettinus Heerema (vastgoedeigenaar 
meerdere pand o.a. Lijnco pand). Frits Katuin, vestigingsmanager Prokan 
Kantoorinrichting. 

ambtelijke ondersteuning: Kees Muller (projectleider), Arjen Nieveen (EZ) 

Actie door: 

Opening/ mededelingen 
Het doel van de bijeenkomst is om bestuurlijk af te stemmen over 
de voorlopige keuze van het college om een tijdelijke AZC te 
vestigen aan de Energieweg. 

2. Kennismaking 
We doen een rondje. 

3. Locatiekeuze AZC Energieweg college 
Wethouder van der Schaaf licht kort de motivatie van het college 
toe. Deze motivatie is ook uitgebreid toegelicht tijdens de 
bijeenkomst op 3 december. Kortheidshalve wordt naar het verslag 
van die bijeenkomst verwezen. Dit verslag is als bijlage toegevoegd. 
Het college wil graag de reactie van de VBGW meenemen in de 
definitieve keuze. Het verslag van deze bijeenkomst is de 
inspraakreactie van de VBGW. Het conceptverslag wordt aan de 
VBGW voorgelegd voor commentaar. 

Reactie VBGW: de VBGW begrijpt en staat positief tegenover het 
voorlopige besluit van het college om een azc te vestigen aan de 
Energieweg. 

De ervaringen bij de noodopvang in Corpus den Hoorn zijn positief. 
De angst is overwonnen door de goede ervaringen met de 
noodopvang en haar bewoners. 

De VBGW heeft wel een paar belangrijke kanttekeningen: 

• Het is belangrijk om aandacht te besteden het veiligheidsgevoel 
van medewerkers van omiiggende panden (waaronder de NOVO) 
en bezoekers. 

• inzet van Gemeente en COA zou moeten zijn om verveling en 
ledigheid rond het AZC te voorkomen door sterk in te zetten op 
studie en werk. 

• Er moet goed naar de openbare ruimte gekeken worden Het 
gebied wordt nu gebruikt door mensen die hun auto aan de 
Energieweg parkeren en met de vouwfiets naar de binnenstad 
gaan. 

• Er zijn onvoldoende voet- en fietspaden in en naar het gebied. 
Daarnaast ontbreekt goede openbare verlichting. 

• Er is veel leegstand in het gebied. Zou een azc in een leeg 
bedrijfspand in het gebied gevestigd kunnen worden? Gedacht 



kan onder meer worden aan het Lijncopand, Atoomweg 19 en 
enkele panden aan de doorgaande weg Hoendiep. 
VBGW meent dat de planontwikkeling van Hoendiep 
gecombineerd moet worden met de planontwikkeling van de 
Oostzijde van het Suikerunieterrein. De vestiging van een azc zou 
versnellend moeten werken op de ontwikkeling van het gebied. 
Dat is positief. Vanuit het College wordt de gedachtenlijn 
omarmt. 

De VBGW vindt dat in het bestemmingsplan binnenstad te 
weinig aandacht is voor de westzijde van de stad en de 
detailhandel functie op het Hoendiep en in de wijken. Zie brief 
dd. 29-09-2015 (inspraakreactie VBGW). 
Het lijkt erop dat het suikerfabriek gebied thans is een vrijplaats 
is voor wat elders niet kan. De VBGW pleit voor versoepeling van 
de regels als haar leden iets willen ontwikkelen. Daarnaast dient 
er op korte termijn duidelijkheid te komen over de planvorming 
en realisatiemogelijkheden op het Suikerunieterrein. Het 
eigenaarschap over de gebiedsontwikkeling zou beter belegd 
moeten worden. 

De VBGW pleit voor locale aanbestedingen onder andere vanuit 
het COA zodat het bedrijfsleven kan meedoen. Bgm. den 
Oudsten heeft dit onlangs bij staatssecretaris Dijkhoff onder de 
aandacht gebracht. De gemeente zal hier met het COA over 
spreken en maximale druk uitoefenen. 

4. OntwikkeMngsvisie Bedrijventerrein Hoendiep en 
Suikerfabriekterrein 
Korte en lange termijn (zie reactie VBGW op binnenstadsvisie en 
rapport Toekomstvisie op meubelboulevard Hoendiep Broekhuis 
Rijs Advisering). Is er ruimte voor een supermarkt o.i.d.? Nee, de 
gemeente gaat wel met de visie aan de slag De azc en het 
Suikerfabriekterrein kunnen een meerwaarde en betekenen als de 
ontwikkelingen op een goede manier met elkaar verbonden 
worden. Dat zal snel door de Gemeente opgepakt worden. De 
gemeente zal binnenkort een projectleider benoemen. 
Gaat de gemeente panden opkopen om de verloedering tegen te 
gaan en de ontwikkelingen te sturen? Neen op dit moment is daar 
geen sprake van. 

Vervolgafspraken 
Betrokkenheid VBGW bij ontwikkeltraject azc: De gemeente zegt 
toe de VBGW op te willen nemen in de projectstructuur. 
Zodra er duidelijkheid is over de komst van het AZC wordt een 
bijeenkomst met ondememers gepland om praktische zaken 
waaronder de veiligheid issues nader te bespreken, alsdan moet 
ook toezicht op het gebied met behulp van camera's opnieuw 
worden besproken. 

Gebiedsontwikkeling: afgesproken is om in het 1^ kwartaal van 2016 
een vervolgbijeenkomst te plannen om de ontwikkeling van het 
gebied te bespreken. 

6. Rondvraag 



De VBGW verzoekt de gemeente opnieuw te willen kijken naar het 
verlichtingniveau bij de noodopvang aan de van Swietenlaan. 
Voldoet het verlichtingsniveau aan de norm voor een woongebied? 
Verder doen veel lichtmasten in dat gebied het niet en zijn er de 
nodige donkere plekken omdat de lantaarnpalen niet geplaats zijn 
aan de zijde van het voetpad, onder andere bij de 
Boerhaveschool.De gemeente zegt toe hiernaar te kijken en er op 
terug te komen. 

De VBGW maakt van de gelegenheid gebruik om meer en beter 
betrokken te worden bij het aardbevingdossier van de Stad 
Groningen en het actieplan van de Nationaal Coordinator en roept 
het College op een informatiebijeenkomst te organiseren. 


