
Geachte heer van der Burg,

De situatie in Ter Apel is schrijnend, de noodzaak om iets te doen in de asielzoekersopvang is hoog. 
Dat erkennen wij als gemeente Tubbergen en daarin willen wij onze verantwoordelijkheid nemen. 
Daarin hebben wij in de afgelopen periode ook onze verantwoordelijkheid genomen. Er is opvang 
gerealiseerd voor Oekraïense vluchtelingen. Wij hebben samen met de gemeenten Dinkelland, 
Oldenzaal en Losser invulling gegeven aan de crisisopvang. Daarnaast hebben wij ruimte geboden 
voor het tijdelijk huisvesten van statushouders op de locatie ’t Elshuys om ter Apel te ontlasten. Alles 
in goed overleg met de gemeenschap en in verhouding tot het aantal inwoners in onze samenleving.

Begin april 2022 hebben wij het verzoek gekregen van het COA of wij 150 tot 250 asielzoekers 
kunnen opvangen in de gemeente Tubbergen. In een gesprek met de gemeente heeft het COA twee 
mogelijke locaties benoemd, waaronder het Elshuys. Wij hebben in juni 2022 richting COA 
aangegeven dat wij deze locatie niet geschikt vinden voor deze grootschalige opvang, die niet in 
verhouding staat tot het aantal inwoners van onze gemeente en specifiek het dorp Albergen. Het COA 
was niet blij, maar had begrip voor ons standpunt. Daarmee was het verzoek van het COA naar ons 
idee afgedaan.

Op 16 augustus jl. werden wij dan ook onaangenaam en volledig verrast door uw bericht dat u het 
COA opdracht heeft gegeven om het Elshuys 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, 
wat inhoudt dat u in overeenstemming met de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 
een besluit zal nemen op de vergunningsaanvraag van het COA, buiten de gemeente om.

Deze handelwijze vinden wij onacceptabel en betreuren wij ten zeerste, vooral omdat we niet in de 
gelegenheid zijn gesteld om in gesprek te gaan over dit voornemen. Wij hebben nooit een formeel 
verzoek gekregen. Indien wij wel op de hoogte waren gesteld, waren we in de gelegenheid geweest 
om met u in gesprek te gaan, hadden we zelf de regie kunnen pakken en in overleg met de 
gemeenteraad en onze inwoners met een voorstel kunnen komen wat de gemeente Tubbergen wel 
kan doen passend bij de schaal van de gemeente.

In opdracht van onze gemeenteraad en in het belang van onze samenleving staan wij er daarom op 
dat u uw voornemen en de handelwijze toelicht in een openbare raadsvergadering. Daartoe hebben 
wij twee opties, te weten maandag

Hoogachtend,


