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Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Gemeente Zeist
Postbus 513
3700 AM Zeist

Geachte College,
Via deze brief wenst de Politie de gemeente Zeist (verder: gemeente) te informeren
over haar intenties om de locatie van de voormalige jeugdinrichting Almata te Den
Dolder te herontwikkelen ten behoeve van haar Politieacademie (PA). Daarnaast vraagt
de Politie de gemeente in te stemmen met een aantal verzoeken die essentieel zijn voor
de haalbaarheid en voortgang van de beoogde ontwikkeling.
Leeswijzer:
In deze brief wordt eerst de achtergrond van de beoogde plannen, de huidige status van
(voor)onderzoeken en de beoogde planning geschetst. Vervolgens formuleert de Politie
een aantal verzoeken waarin de Politie medewerking van de gemeente vraagt.
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Introductie

De Politie kampt met een capaciteitsprobleem omtrent de huisvesting van haar
Politieacademie. Binnen de Politie verzorgt de PA de werving en selectie van
politiemensen, politieopleidingen op mbo-, hbo- en wo-niveau, en wetenschappelijk en
toegepast onderzoek. Door de verhoogde instroom van PA-studenten is het wenselijk
dat een nieuwe locatie voor de PA wordt gevonden die past bij deze ontwikkeling. De
Politie heeft verschillende vooronderzoeken gedaan naar geschikte locaties voor een
nieuwe PA. Op basis van deze vooronderzoeken is de locatie van de voormalige
jeugdinrichting Almata te Den Dolder vervolgens aangemerkt als voorkeurslocatie voor
een nieuwe PA.
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Inpassing van de Politieacademie in voormalige
jeugdinrichting Almata

1.1 Opgave
02.01
Momenteel telt de PA zes basis politieonderwijs (BPO) locaties. Door de verhoogde
instroom van PA-studenten, op basis van het instroomarrangement 2018-2023, voorziet
de Politie ruimtelijk-functionele capaciteitsproblemen binnen de huidige PA-portefeuille.
De PA heeft in samenspraak met het Politie Diensten Centrum (PDC) onderzocht welke
maatregelen genomen moeten worden om de verhoogde instroom van studenten op te
vangen. Hieruit is gebleken dat er naast optimalisatie van de zes huidige BPO locaties
behoefte is aan aanvullende voorzieningen. Onderdeel van deze aanvullende
voorzieningen zijn onder andere de huisvesting van onderdelen van het PDC en de IBT
(Integrale Beroepsvaardigheidstraining) op SPO-locaties.
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De Politie is zich er van bewust dat het zeer belangrijk is om omwonenden via een
participatieprocedure te betrekken in de ontwikkelplannen en zegt toe zich hiervoor
nadrukkelijk in te spannen.
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Om tot een permanente en passende parkeeroplossing te komen die aansluit bij het
beoogde gebruik door de Politie, wenst de Politie in overleg te treden met de
gemeente. Een (maatwerk)oplossing voor het parkeerprobleem lijkt hierin voor de
hand liggend

Gaag verneem ik uw reactie.
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