
OP DIT BERICHT RUST EEN EMBARGO TOT VRIJDAG 2 SEPTEMBER 2022 OM 13:30 UUR

Kernboodschap AZC Albergen: niet verspreiden, bestemd voor intern gebruik.

Maximaal 150 bewoners in AZC Albergen

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tubbergen, het Rijk en het COA (Centraal 
orgaan Opvang Asielzoekers) hebben overeenstemming bereikt over de opvang van maximaal 150 
asielzoekers in het voormalige hotel 't Elshuys in Albergen. Alle bewoners worden in het bestaande gebouw 
ondergebracht. Daarmee ontstaat een opvanglocatie die past bij de schaal van Tubbergen. De verwachting is 
dat vanaf begin oktober de eerste bewoners in Albergen zullen arriveren.

Na een valse start ruim twee weken geleden, ligt er een onderhandelingsresultaat dat tegemoet komt aan de 
belangrijkste wensen van onze inwoners en de gemeenteraad. Er moeten nog veel zaken worden uitgewerkt 
maar wij vertrouwen erop dat we dat, samen met het COA en samen met de mensen in Tubbergen, de 
komende weken kunnen invullen.

We bedanken iedereen, de staatssecretaris, het COA, en zeker ook onze inwoners, voor hun constructieve 
bijdrage waardoor dit resultaat tot stand kon komen.

Voor het geval iets meer achtergrondinformatie gewenst is:

Op 16 augustus kondigde staatssecretaris Eric van der Burg voor Asiel en Migratie de komst van een 
asielzoekerscentrum voor 150 tot 300 asielzoekers aan. Zij zouden worden ondergebracht in hotel 't Elshuys en 
in tijdelijke woonunits op het terrein.

De brief van staatssecretaris Van der Burg waarin hij de komst van een asielzoekerscentrum voor 150 tot 300 
mensen in Albergen aankondigt, heeft voor onnodig veel onrust en boosheid gezorgd. Vooral bij onze inwoners 
die vlak bij de locatie wonen.

Dat heeft bij velen het vertrouwen in de overheid onnodig hard geraakt.

We hebben de afgelopen weken veel gesprekken gevoerd met onze inwoners, de gemeenteraad, de 
staatssecretaris en het COA om te zoeken naar een oplossing waar iedereen wel achter kan staan en die 
ingepast kan worden in onze lokale samenleving.

De maximale omvang van 150 bedden, in het bestaande gebouw past beter bij de schaal van gemeente 
Tubbergen. De afspraak dat er geen woonunits geplaatst worden brengt duidelijkheid voor de omwonenden. 
De mix van statushouders en asielzoekers schept meer rust op de locatie en in de omgeving.

De komende weken moeten nog veel zaken verder worden uitgewerkt. Dat doen we met het COA, maar vooral 
met de direct omwonenden, de Dorpsraad Albergen, de overige inwoners in onze gemeente en diverse direct 
betrokken partijen (politie, brandweer, zorgverleners, onderwijs, etc.).

Het is goed dat de staatssecretaris gehoor heeft gegeven aan de wensen van onze inwoners en de 
gemeenteraad om een menswaardige opvang, in verhouding tot de schaalgrootte van gemeente Tubbergen, 
mogelijk te maken.

Het is ook goed dat in de bestuursovereenkomst die de gemeente afsluit met het COA een financiële regeling 
met het Rijk wordt vastgelegd. Daarin staat dat de gemeente Tubbergen en haar inwoners geen financieel 
nadeel ondervinden van de komst van deze opvang.

Het college vertrouwt erop dat veel inwoners van Tubbergen willen meehelpen om het verblijf in onze 
opvanglocatie zo aangenaam en nuttig mogelijk te maken. Omkijken naar elkaar, elkaar verder helpen; dat past 
in het noaberschap waar onze regio bekend om staat.”


