
 

 

 

 

 

Aan de raad van de gemeente Almere 

 

Voorgenomen uitbreiding Oostvaarderskliniek 

 

Geachte raad, 

 

De Oostvaarderskliniek heeft ons hun voornemen bekend gemaakt om haar 

capaciteit uit te breiden. Met deze brief informeren wij u nader. 

 

Aanleiding 

Sinds 2008 is Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) de Oostvaarderskliniek 

gevestigd aan de rand van de Stripheldenbuurt in Almere. Omdat het aantal tbs-

opleggingen door rechters stijgt en wachtlijsten voor plaatsing in een tbs-kliniek 

groeien, is er een dringende behoefte aan meer behandelplekken in tbs-klinieken. 

De Dienst Justitiële Inrichtingen heeft de Oostvaarderskliniek verzocht te 

onderzoeken of er in de kliniek extra behandelplekken te realiseren zijn voor 

reguliere tbs-patiënten. 

 

Plan Oostvaarderskliniek 

De Oostvaarderkliniek onderzoekt momenteel samen met het Rijksvastgoedbedrijf 

of en hoe uitbreiding van de kliniek mogelijk is. De uitbreiding van de 

Oostvaarderskliniek betreft een verbouwing, waarbij er ruimte komt voor circa 58 

extra behandelplekken, aanvullende parkeerplekken en een goede inpassing in de 

omgeving. Op dit moment zijn e op het terrein van de Oostvaarderskliniek  176 

behandelplekken voor de  Oostvaarderskliniek, het Pieter Baan centrum en de 

forensische verslavingskliniek. De uitbreiding moet buiten de huidige muur aan de 

noordwestzijde van het huidige gebouw plaatsvinden (zie onderstaande afbeelding). 

Hiermee zal de muur doorgetrokken worden om zo een rechthoekig terrein te 

realiseren. Het waarborgen van de veiligheid in de wijk is en blijft daarbij het 

belangrijkste aandachtspunt. 
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Rol gemeente 

De Dienst Justitiële Inrichtingen heeft de Oostvaarderskliniek verzocht om, in 

samenwerking met het Rijkvastgoedbedrijf te onderzoeken of het mogelijk zou zijn 

de kliniek uit te breiden. De gemeente heeft in dit proces een faciliterende rol en wil 

in beginsel haar maatschappelijk rol nemen. Deze rol zit formeel op een aantal 

punten: 

- Planologische medewerking: Er is een bestemmingsplanwijziging nodig om de 

bouw mogelijk te kunnen maken. De gemeente moet dus planologische 

medewerking hieraan verlenen. De bevoegdheid voor het wijzigen van een 

bestemmingsplan ligt bij de raad. Hiervoor volgen wij de formele stappen die 

horen bij de procedure voor een bestemmingsplanwijziging. De 

Oostvaarderskliniek verwacht eind 2021 een aanvraag tot een partiële herziening 

van het bestemmingsplan in te dienen.  

- Grondverkoop: het grootste deel van de grond waar de uitbreiding op is gepland, 

is eigendom van Staatsbosbeheer. Echter heeft de gemeente ook een klein deel 

van de grond in handen. Om de plannen te kunnen realiseren zal de gemeente 

dus een stuk grond moeten verkopen. 

- Anterieure overeenkomst: om als gemeente planologische medewerking te 

kunnen verlenen dient wettelijk het kostenverhaal verzekerd te worden. Dit 

wordt gedaan met het afsluiten van een anterieure overeenkomst tussen 

gemeente en het Rijksvastgoedbedrijf.  

- Bewoners informeren over inspraakmogelijkheden: de Oostvaarderskliniek nodigt 

de omwonenden uit voor informatiebijeenkomsten waar de gemeente aan 

deelneemt om in gesprek te gaan met de omwonenden over de voorgenomen 

uitbreiding en gevolgen daarvan. Daarnaast informeren wij over de nog te nemen 

processtappen voor de vergunningaanvraag/Wabo-procedure en de mogelijkheid 

voor bewoners om hier invloed op uit te oefenen. 

 

Communicatie 

De kliniek en de gemeente willen in gesprek met de bewoners van de  

Stripheldenbuurt over de voorgenomen uitbreiding, de nieuwbouwplannen en het 

bouwtraject en de mogelijke gevolgen daarvan en horen daarbij graag op welke wijze 

wij rekening kunnen houden met eventuele zorgen en bezwaren die bij de bewoners 

leven. Daarnaast zullen bewoners geïnformeerd worden over formele 

inspraakmomenten in de ruimtelijke procedures. Hiervoor zal de 

Oostvaarderskliniek na de zomervakantie (vanaf september 2021) een aantal 

informatiebijeenkomsten organiseren.  

 

Vervolg 

Na de informatiebijeenkomsten en eventuele vervolgsessies met bewoners, waar u 

als raad voor wordt uitgenodigd, zal de Oostvaarderskliniek haar plannen verder 

concretiseren. Uiteindelijk moet dit leiden tot een aanvraag voor een partiële 

herziening van het bestemmingsplan en de benodigde aanvragen 

Omgevingsvergunningen. Daarnaast zullen de Oostvaarderskliniek en de gemeente 

samenwerkingsafspraken vastleggen in een bestuursovereenkomst. 
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Hierin zullen onder andere de afspraak dat er geen resocialisatiewoningen in de 

Stripheldenbuurt worden gebouwd en de borging van veiligheid voor de buurt een 

belangrijke plek krijgen.  

 

Op deze manier verwachten wij op een zorgvuldige manier de procedure van de 

voorgenomen uitbreiding te kunnen volgen en bewoners en de raad hierbij te 

betrekken.  

 

De Informatiebrief Oostvaarderskliniek omwonenden Stripheldenbuurt is als bijlage 

aan deze brief toegevoegd. 

 

Hoogachtend, 

 

burgemeester en wethouders van Almere, 

 

 

 

 

de secretaris,    de burgemeester, 

R. Wielinga    F.M. Weerwind 
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Beste buurtbewoner, 

 

Sinds 2008 is in uw wijk forensisch psychiatrisch centrum (FPC) de 
Oostvaarderskliniek gevestigd. Als uw buren willen we met u in gesprek gaan over 

ons voornemen om uit te breiden en de gevolgen daarvan. In deze brief gaan wij 

hier verder op in.  
 

Aanleiding 
In Nederland zijn ongeveer 1400 tbs-patiënten, die behandeld moeten worden in 

een tbs-kliniek. Om deze mensen op een goede en veilige manier te behandelen 
zijn voldoende behandelplekken noodzakelijk in alle klinieken in Nederland, 

waaronder de Oostvaarderskliniek. 

 
Omdat het aantal tbs-opleggingen door rechters stijgt en wachtlijsten voor 

plaatsing in een tbs-kliniek groeien, is er een dringende behoefte aan meer 
behandelplekken in tbs-klinieken. 

De Dienst Justitiële Inrichtingen heeft de Oostvaarderskliniek verzocht te 

onderzoeken of er in de kliniek extra behandelplekken te realiseren zijn voor 
reguliere tbs-patiënten.  

 
Plan Oostvaarderskliniek 

De Oostvaarderkliniek onderzoekt momenteel of en hoe uitbreiding van de kliniek 
mogelijk is. De uitbreiding van de Oostvaarderskliniek betreft een verbouwing, 

waarbij er ruimte komt voor 58 extra behandelplekken, aanvullende 

parkeerplekken en een goede inpassing in de omgeving. De uitbreiding moet 
buiten de huidige muur aan de noordwestzijde van het huidige gebouw 

plaatsvinden (zie het blauwe vlak op de afbeelding). Hiermee zal de muur 
doorgetrokken worden om zo een rechthoekig terrein te realiseren. Het 

waarborgen van de veiligheid in de wijk is en blijft daarbij het belangrijkste 

aandachtspunt.  
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Carl Barksweg 3 
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1303 AD  Almere  
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Contactpersoon 

T  088 07 13000 

  

Ons kenmerk 

FPC de Oostvaarderskliniek 
  

Bij beantwoording de datum 

en ons kenmerk vermelden. 

Wilt u slechts één zaak in uw 

brief behandelen. 
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Bron: Google maps 

 
Op dit moment zijn we hierover met de gemeente in gesprek. Er zijn door de 

gemeente nog geen formele besluiten genomen.  
Ook is er nog geen ontwerp opgesteld, zijn er nog geen tekeningen van gebouwen 

en is er nog geen vergunning aangevraagd. 
  

Vervolg  

Zorgvuldigheid vinden wij belangrijk, ook in dit proces. We vinden het daarom 
belangrijk om u als buurtbewoner in dit stadium hiervan op de hoogte te brengen. 

Graag gaan wij met u in gesprek over mogelijke zorgen en bezwaren. Daarom 
organiseren we na de zomervakantie (vanaf september) een aantal 

informatiebijeenkomsten. We hopen dat op dat moment de coronamaatregelen 

zodanig zijn bijgesteld dat we dan bijeenkomsten op een locatie kunnen 
organiseren. Zodra hierover meer bekend is, ontvangt u van ons bericht. 

 

Dringende vragen? 

Mocht u nog dringende vragen hebben, dan kunt u vooruitlopend op de 
gesprekken deze mailen naar info@oostvaarderskliniek.nl.  Wij zullen hier zo snel 

mogelijk op reageren.  

 

 

Vriendelijke groet, 

 

H.J. van der Lugt 
Algemeen directeur 
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