
 

Van:  
Verzonden: dinsdag 13 september 2022 12:32
Aan: College B&W Tubbergen; 
Onderwerp: FW: 20220901 BO Rijk - Tubbergen concept 5-9 (002)
Bijlagen: 20220901 BO Rijk - Tubbergen concept 6-9.docx; FW: verklaring

Van:  < @overijssel.nl>
Verzonden: maandag 12 september 2022 15:45
Aan:   < @noaberkracht.nl>
Onderwerp: FW: 20220901 BO Rijk - Tubbergen concept 5-9 (002)

Zie bijgaand mijn mail.
Ik heb nadrukkelijk nog een keer gevraagd naar ruimte in de einddatum.

Met vriendelijke groet,

BC | maandag t/m vrijdag | telefoon 
Secretariaat:  
Provincie Overijssel | Postbus 10078 | 8000 GB Zwolle

jij

Van: 
Verzonden: maandag 12 september 2022 15:44
Aan:  - BD/DGRR/DSK < @minjienv.nl>
CC:  - BD/DGM/DMB/TR&N < @minjenv.nl> B s' < @coa.nl>
Onderwerp: RE: 20220901 BO Rijk - Tubbergen concept 5-9 (002)

Dag ,

Hierbij de laatste versie van de overeenkomst. Zoals je ziet heb ik de data nog even in geel opengelaten; afhankelijk
van het daadwerkelijk indienen van de aanvraag door COA. Daarbij heb ik bovendien twee procedurele disclaimers
aangebracht voor het geval er sprake is van een onvolledige aanvraag en/of bezwaren.

Zie bijgaand ook de tekst die de gemeenteraad afgelopen vrijdag in een statement heeft afgegeven naar aanleiding
van de tumultueuze bewonersbijeenkomst. De tekst spreekt voor zich.

Tot slot vraag ik nadrukkelijk of er bij Rijk en COA alsnog ruimte is om een concrete beëindigingsdatum af te
spreken. In de bewonersreacties is namelijk het bezwaar tegen de "oneindigheid" dominant.

Met vriendelijke groet,
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BC | maandag t/m vrijdag | telefoon  
Secretariaat:   
Provincie Overijssel | Postbus 10078 | 8000 GB Zwolle

jij

Van:  - BD/DGRR/DSK < @minjenv.nl>
Verzonden: dinsdag 6 september 2022 15:51
Aan: ) < @overijssel.nl>
CC:  - BD/DGM/DMB/TR&N < @minjenv.nl> ' < @coa.nl>
Onderwerp: RE: 20220901 BO Rijk - Tubbergen concept 5-9 (002)

Hoi ,

Dat is goed. Laten we morgenochtend even contact hebben.

Hartelijke groet,

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: < @overijssel.nl>
Datum: dinsdag 06 sep. 2022 5:42 AM
Aan:  - BD/DGRR/DSK < @minjenv.nl>
Kopie:  - BD/DGM/DMB/TR&N < @minjenv.nl> ' < @coa.nl>
Onderwerp: RE: 20220901 BO Rijk - Tubbergen concept 5-9 (002)

B ste ,

De wijzigingen die Josper voorstelde heb ik gezien en aangepast. De nieuwe aanpassingen (aanscherpingen over
data) liggen moeilijker. College en raad zijn met elkaar in overleg over het voorbereidingsbesluit, dat door de Raad
genomen is. H t is aan de raad om dat besluit weer in te trekken.
Er is vanavond opnieuw raadsvergadering; ik wacht deze even af. En reageer morgen nav de uitkomsten.

Met vriendelijke groet,

BC | maandag t/m vrijdag | telefoon 
Secretariaat:  
Provincie Overijssel | Postbus 10078 | 8000 GB Zwolle

jij

Van:  - BD/DGRR/DSK < @minjenv.nl>
Verzonden: dinsdag 6 september 2022 13:02
Aan: ) < @overijssel.nl>



CC:  - BD/DGM/DMB/TR&N < @minjenv.nl>; ' B ' < @coa.nl>
Onderwerp: 20220901 BO Rijk - Tubbergen concept 5-9 (002)

Beste ,

Hierbij de aangepaste versie.
In overleg met het COA willen we graag de laatste zin nog wat aanscherpen. Ook wil het COA dit graag nog
afstemmen met . We streven ernaar voor het einde van de middag daarop terug te komen. 
Mocht jij nog opmerkingen hebben, laat het vooral weten!

Hartelijke groet,

 
Projectleider locaties / inzet ruimtelijke ordening instrumentarium

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Migratie / crisisorganisatie

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Noord 22e etage
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

M 
@minjenv.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden
aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden
aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid
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Ministry of Justice and Security
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