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Leden van de Gemeenteraad.
Lex Albers
Bestemming AZC Azelo
18 oktober 2011.

Geachte Raadsleden,
Hierbij doe ik u de antwoorden toekomen op de door Mw. Y Denekamp van GB-90
gestelde vragen met betrekking tot de bestemming van het AZC te Azelo.
1e Heeft het college aanvullende informatie over de kranten artikelen met betrekking
tot de bestemming van het AZC ?
2e Is het college het met ons eens dat de huisvesting van Poolse werknemers die hier
legaal verblijven een andere invalshoek heeft dan die van asielzoekers ? Het betreft
hier immers werknemers van binnen de EU.
3e Moet het bestemmingsplan gewijzigd worden voor de huisvesting van deze
werknemers ?
4e Heeft de gemeente invloed op de besluitvorming rond deze gang van zaken
Bijvoorbeeld d.m.v. zie vraag 3.
Beantwoording:
Vraag 1. Net zoals u hebben wij vorige week in de krant mogen lezen dat een
ondernemer het plan heeft opgevat om in AZC 600 Poolse werknemers te huisvesten
en dat de provincie daar niet afwijzend tegen over stond. Het huisvesten van Poolse
werknemers wordt door de provincie als een bovenlokale problematiek aangemerkt.
Op verzoek van de Provincie heeft er vorige week vrijdag overleg plaatsgevonden met
de gemeenten Almelo, Wierden en Borne over deze problematiek. Vanuit Borne is
aangegeven dat wij altijd bereid zijn vanuit een positieve grondhouding mee te
denken over het oplossen van regionale vraagstukken. Door mij zijn de volgende
opmerkingen gemaakt.
a. Ons heeft tot op dit moment op geen enkele wijze een concrete vraag bereikt.
b. Het is primair een probleem van de ondernemer die deze mensen om te
werken hier naar toe wil halen en tijdelijk wil huisvesten.
c. Het huidige AZC wordt gesloten omdat het niet meer voldoet aan de eisen die
gesteld mogen worden aan huisvesting van mensen. Als het dus niet geschikt
is voor Asielzoekers is het ook niet geschikt voor het huisvesten van Poolse
werknemers.
d. Er moet een bestemmingsplan wijziging plaatsvinden.
e. Er mogen voor de gemeente geen kosten aan verbonden zijn
f. Dat de raad en de omgeving zich uitgesproken heeft tegen het huisvesten van
overwegend alleenstaande asielzoekers ( 550 ) Ik heb aangegeven mij niet te
kunnen voorstellen dat 600 Poolse mensen nu wel acceptabel zal zijn.
Wij hebben vanmorgen in het college dit onderwerp besproken en de hiervoor
genoemde uitgangspunten worden gedeeld. En deze heb ik ter kennis gebracht van de
provincie en de gemeenten Wierden en Almelo
Vraag 2. Wij delen uw opvatting dat het om een andere categorie mensen gaat, maar
of dat voldoende grond is om een aanpassing van het bestemmingsplan af te wijzen
wordt nader uitgezocht.

Vraag 3. Het betreffende perceel is gelegen in het bestemmingsplan ‘Buitengebied
Borne’ en heeft hierin de bestemming ‘Bijzondere bebouwing’ met de nadere
aanduiding ‘asielzoekers centrum’ Dit betekent dat de locatie voor een asielzoekers
centrum mag worden gebruik. Aan deze aanduiding zijn een aantal voorwaarden
verbonden zoals max. hoogte etc. Het lijkt er dus op dat er voor een andere
bestemming een wijziging van de aanduiding moet plaatsvinden.
Vraag 4. Het lijkt mij dat als er een verzoek komt, wij voorwaarden zouden moeten
stellen aan een eventuele medewerking, waarbij aandacht wordt besteed aan
bestemmingsplan, kwaliteit van de huisvesting, veiligheidsaspecten en
beheersbaarheid, maar dan moet er eerst een vraag komen en die is er op dit moment
niet.

