
Persvragen d.d. 26/09/22

De volgende persvragen zijn telefonisch afgehandeld:

Telegraaf, :

Wanneer worden de asielzoekers geplaatst bij de opvanglocatie in Albergen?

Het COA zal een aanvraag indienen bij de gemeente voor een omgevingsvergunning om de opvang van

asielzoekers mogelijk te maken op deze locatie.

Zodra de gemeente deze aanvraag ontvangt, neemt de gemeente die in behandeling.

Pas als de vergunning wordt verleend, is het mogelijk om asielzoekers op te vangen. In eerste instantie zal het

gaan om maximaal 70 bewoners (statushouders en asielzoekers).

In hoeverre loopt er nog een kort geding?

De gemeenteraad heeft 30/08/22 een voorbereidingsbesluit genomen. Zo lang dit besluit van toepassing is, 

dan kan geen vergunning worden verleend.

Het college heeft besloten om geen gebruik te maken van een voorbereidingsbesluit en ziet meer

mogelijkheden in de uitwerking van een bestuursovereenkomst.

In hoeverre heeft de gemeenteraad nog gelegenheid om het besluit voor de opvang van asielzoekers tegen

te houden? Trekt de raad het voorbereidingsbesluit in?

Het is aan de raad om te beslissen of het voorbereidingsbesluit wordt ingetrokken of niet.

RTV Oost, nav Kamervragen

De staatssecretaris heeft geantwoord dat de locatie in Vasse niet geschikt is vanwege natuur. Om welke

locatie gaat het en waarom is deze locatie niet geschikt?

Er zijn twee eigenaren die hun locatie hebben voorgedragen bij het COA. In april 2022 heeft het COA twee

locaties genoemd om op asielzoekers op te vangen. Het ging om hotelþÿ�  �t Elshuys en camping de Tutenberg. De

gemeente heeft aangegeven dat deze locaties niet geschikt zijn, omdat zij een andere bestemming hebben

(respectievelijk horeca en recreatief). Bovendien vond de ge gemeente dat de grootschalige opvang van 225

asielzoekers niet passen bij onze samenleving.

Waarom zou natuur een belemmering kunnen zijn voor een opvanglocatie?

De gemeente heeft aangegeven dat de Tutenberg niet geschikt was vanwege de recreatieve bestemming en de

grootschalige opvang, niet vanwege de natuurwaarden. Maar het klopt dat de camping nabij een natuurgebied

ligt.

[Waar en hoe zouden asielzoekers dan moeten worden opgevangen bij de camping?

Dat is eigenlijk aan de eigenaar om te beantwoorden, maar de eigenaar had aangegeven dat hij stacaravans

had klaar staan voor de opvang.]

Door wie wordt de bijeenkomst georganiseerd vanavond?

Wij organiseren deze avond samen met deþÿ�  �Achterban Albergen

[ook vragen over voorbereidingsbesluit en vergunning, zie hierboven]



Wanneer verwachten jullie dat de vergunning verleend kan zijn en de asielzoekers worden opgevangen in

Albergen?

Daar kunnen we geen uitspraken over doen.

TC Tubantia: , Waarom mag pers er niet bij zijn vanavond (bij de bijeenkomst voor

inwoners van Albergen)?

De bijeenkomst is bestemd voor de inwoners van Albergen. In overleg met initiatiefnemer Achterban Albergen

is het een besloten bijeenkomst.

Op 27/09/22 vervolgvragen van TC Tubantia: 

Hoe is de avond verlopen? > verwezen naar 

Is er nog zicht op een einddatum of is dat een gelopen race?

De verwachting is dat een harde einddatum niet bespreekbaar is. Dat is geprobeerd en resultaat van de

bespreking is, dat als de behoefte aan opvang afneemt, afstemming plaatsvindt met het COA over de

bestemming van de locatie.


