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Geachte heer Van der Burg,

Gemeente Tubbergen heeft begrip voor de situatie dat het Rijk een oplossing wil vinden voor de
schrijnende situatie in het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Het College van Burgemeester en
Wethouders (B&W) erkent dat de noodzaak hoog is en is bereid daarin haar verantwoordelijkheid te
nemen.

U heeft gebruik gemaakt van uw bevoegdheid om hotelþÿ�  �t Elshuys in Albergen aan te wijzen als locatie
voor de opvang van 150 - 300 asielzoekers. Daarbij heeft u het College van B&W van de gemeente
Tubbergen gepasseerd en een democratisch gekozen gemeenteraad buiten spel gezet.

In opdracht van de gemeenteraad van Tubbergen en in het belang van de samenleving staan wij er op
dat u uw voornemen en de handelwijze toelicht in een openbare raadsvergadering aan de
gemeenteraad en de inwoners.

Verantwoordelijkheid gemeente Tubbergen
Het College van B&W is bereid om bij te dragen aan een oplossingsrichting en heeft zich in de
afgelopen periode ingezet binnen de beschikbare mogelijkheden. Dat doet de gemeente in goed
overleg met haar inwoners en in verhouding tot het aantal inwoners van gemeente Tubbergen. Zo
heeft de gemeente Tubbergen opvang gerealiseerd voor Oekraïense vluchtelingen. Verder is samen
met de gemeenten Dinkelland, Oldenzaal en Losser invulling gegeven aan de crisisnoodopvang. 
Daarnaast is ruimte geboden om statushouders versneld op te vangen en tijdelijk te huisvesten op
locatie hotelþÿ�  �t Elshuys om ter Apel te ontlasten. Dat doet de gemeente in goed overleg met haar
inwoners en in verhouding tot het aantal inwoners van gemeente Tubbergen.

In april 2022 heeft het College van B&W het verzoek ontvangen van het COA of wij 150 tot 250
asielzoekers kunnen opvangen in de gemeente Tubbergen. In een gesprek met de gemeente, heeft
het COA mogelijke locaties benoemd, waaronder hotelþÿ�  �t Elshuys. In juni 2022 is het COA
geïnformeerd dat het College van B&W deze locatie niet geschikt vindt voor deze grootschalige
opvang. Dit staat niet in verhouding tot het aantal inwoners van onze gemeente en specifiek het dorp
Albergen. Het COA had begrip voor het standpunt van gemeente Tubbergen. Daarmee was het
verzoek van het COA volgens het College van B&W afgedaan.
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Op 16 augustus jongstleden is het College van B&W onaangenaam verrast door uw mededeling dat u 
het COA opdracht heeft gegeven om het hotel ‘t Elshuys in Albergen aan te kopen voor de realisatie 
van een asielzoekerscentrum. Gezien de noodzaak, heeft het Kabinet besloten om een uitzonderlijke 
stap te zetten en de bevoegdheden zoals beschreven in artikel 3.2 Besluit Omgevingsrecht toe te 
passen. Dit houdt in dat u in overeenstemming met de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening een besluit zal nemen op de vergunningsaanvraag van het COA. Daarbij heeft u het College 
van B&W van de gemeente Tubbergen gepasseerd en een democratisch gekozen gemeenteraad 
buiten spel gezet.

Deze handelwijze vindt het College van B&W onacceptabel en wordt ten zeerste betreurd. Vooral 
omdat de gemeente Tubbergen niet in de gelegenheid is gesteld om in gesprek te gaan over dit 
voornemen. Het College van B&W heeft nooit een formeel verzoek ontvangen. Indien het College van 
B&W wel op de hoogte was gesteld, was er gelegenheid geweest om met u in gesprek te gaan. Dan 
was het mogelijk om in overleg met de gemeenteraad en onze inwoners met een voorstel te komen, 
dat voor de gemeente Tubbergen wel passend is bij de schaal van de gemeente.

Voor de openbare raadsvergadering zijn twee opties mogelijk, te weten 22 of 23 augustus 2022.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Tubbergen,
de secretaris, de burgemeester,
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