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Zoals bekend zijn wij op dinsdag 16 augustus 2022 onaangenaam verrast met de mededeling van 
staatssecretaris Eric van der Burg dat hij het COA (Centraal Orgaan voor Asielzoekers) opdracht heeft 
gegeven om het hotel ‘t Elshuys te kopen voor de realisatie van een asielzoekerscentrum.
In deze nieuwsbrief willen we omwonenden en betrokkenen een nadere toelichting geven op de 
ontwikkelingen van afgelopen week.

Wat is er gebeurd?
Op 16 augustus kreeg de gemeente het bericht dat het COA van plan is om 200 asielzoekers te huisvesten in ‘t 
Elshuys. Dat was een besluit van het kabinet. De gemeente Tubbergen bevindt zich daarmee in een unieke 
situatie: het Rijk maakt voor het eerst in de geschiedenis gebruik van de bevoegdheid om een locatie aan te 
wijzen voor een asielzoekerscentrum. Daarmee passeert het Rijk het college van B&W, de democratisch 
gekozen gemeenteraad en daarmee ook de inwoners. Dat roept veel vragen op bij inwoners. Dat begrijpen we, 
want die vragen hebben wij ook. Op woensdag 17 augustus hebben wij een informatiemoment georganiseerd 
voor omwonenden, maar daar konden we helaas nog niet veel antwoorden geven.
Gemeente Tubbergen is een gemeente die samenwerking met onze inwoners heel belangrijk vindt. 
Kernwaarde van onze werkwijze is dat we transparant, open en duidelijk willen zijn naar onze inwoners. We 
snappen dan ook dat er frustratie is over dit besluit van het kabinet en dat inwoners zich overvallen voelen.

Wat is het standpunt van de gemeente?
Wij denken dat hotel ‘t Elshuys in Albergen niet geschikt is voor de opvang van grote aantallen asielzoekers. Dat 
hebben wij ook aan het kabinet laten weten en daar staan wij nog steeds achter. Wij vinden 150 of meer 
asielzoekers te veel voor een dorp als Albergen. Bovendien is de locatie hiervoor te klein.
Gemeente Tubbergen heeft begrip voor de situatie dat het Rijk een oplossing wil vinden voor de schrijnende 
situatie in Ter Apel. Wij erkennen die noodzaak en zijn ook bereid om daarin onze verantwoordelijkheid te 
nemen. In afgelopen periode hebben we ons hiervoor ook ingezet, door bijvoorbeeld het versneld huisvesten 
van statushouders en crisisnoodopvang van asielzoekers te organiseren samen met de NOT-gemeenten. 
Tevens vangen we Oekraïense vluchtelingen op in onze gemeente.
De gemeente Tubbergen heeft de staatssecretaris uitgenodigd om tijdens een openbare raadsvergadering zijn 
voornemen toe te lichten en om hierover in gesprek te gaan. Dat heeft het College van B&W gedaan in 
opdracht van de gemeenteraad en in het belang van onze samenleving.
De gemeente doet dit om openheid te creëren over dit besluit en om te verkennen of er een oplossingsrichting 
mogelijk is die enerzijds humaan is voor de asielzoekers en anderzijds past bij onze gemeente.
Wat wij ook van belang vinden, is dat we gezamenlijk optrekken met de inwoners. De direct omwonenden 
hebben dat ook aan ons gevraagd. Tegelijkertijd hebben we als gemeente ook een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid met andere overheden als het gaat om het huisvesten van asielzoekers die in nood zitten 
en een dak boven hun hoofd nodig hebben. Als gemeente bedienen wij het gezamenlijk belang van alle 
inwoners van onze gemeente, maar ook ten aanzien van maatschappelijke ontwikkelingen. Wij willen 
gezamenlijk optrekken en in gesprek met de directe omgeving als het gaat om de zorgen, de vragen, maar 
vooral ook de vervolgaanpak.

Hoe zorgen we dat we duidelijk en open kunnen blijven afstemmen met de directe omgeving?
De gemeente wil graag intensieve afstemming met de inwoners over de huidige situatie. Daarbij is het een 
voorwaarde dat we op constructieve wijze met een vertegenwoordiging van de buurt in gesprek zijn.



Wij hebben veel begrip voor de woede en frustratie van inwoners. Er is ook ruimte om dit kenbaar te maken bij

ons, aan de omgeving, aan de inwoners van Nederland en vooral ook aan de Rijksoverheid. Maar wij vragen de

inwoners ook om oog te hebben voor de morele plicht die we in Nederland voelen om mensen in nood te

helpen.

Meer informatie

Wij willen onze inwoners zo goed mogelijk meenemen in de ontwikkelingen. Dat hebben we afgelopen dagen

al gedaan via een informatiebijeenkomst en gesprekken met (vertegenwoordigers van) omwonenden. 

Daarnaast informeren we u via deze nieuwsbrief. Deze zal regelmatig verschijnen. U kunt deze nieuwsbrief

doorsturen naar andere inwoners die deze niet hebben gekregen. Zij kunnen zich zelf aanmelden voor de

verzendlijst via asielzoekers@tubbergen.nl. Ook op onze website www.tubbergen.nl/asielzoekers staat

informatie. Hier staat onder andere een lijst met veel gestelde vragen en antwoorden hierop. Deze informatie

vullen we regelmatig aan.

Andersom willen wij als gemeente aan u vragen om uw vragen en zorgen aan ons kenbaar te maken. Dan

nemen wij die geluiden mee in onze overwegingen en onze gesprekken met de staatssecretaris. Inwoners van

Albergen kunnen dat doen via , . U kunt ook gebruik maken van ons loket

asie zoekers@tubbergen.nl of vanaf maandagochtend bellen met de gemeente via 0546-628000. Wij hebben

een team van mensen klaar staan om u te woord te staan.

 is voor ons contactpersoon namens de direct omwonenden. Even uele vragen, zorgen of

suggesties kunnen ook worden aangedragen via hem.

Wat gemist gaat worden is de tijdlijn. Door deze op te nemen in de raadsbrief komt deze info ook openbaar.
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