
 

Aan de gemeenteraad van Tubbergen

Zaaknummer
452178

Bijlagen
4

Onderwerp
Datum collegevergadering: 29 augustus 2022, Raadsbrief 2022 nr. 50

Verzenddatum
29 augustus 2022

Geachte raads- en commissieleden,

Waarover gaat deze brief?
De minister gaat een omgevingsvergunning (voor het afwijken van het bestemmingsplan) verlenen om de 
opvang van statushouders en asielzoekers mogelijk te maken in hotel ’t Elshuys in Albergen. De 
staatssecretaris heeft dat aangekondigd in de brief van 15 augustus jl. gericht aan de gemeenteraad (bijlage 
1 brief gemeenteraad Tubbergen). De staatssecretaris heeft o.a. in de raadsvergadering van 23 augustus jl. 
laten weten dat het COA daarvoor op korte termijn bij de minister een vergunningaanvraag zal indienen. De 
staatssecretaris heeft verder laten weten dat het de bedoeling is om op de bij het hotel behorende gronden 
units te plaatsen voor de opvang van asielzoekers. Daarvoor zal een rijksinpassingsplan voorbereid worden. 

In deze raadsbrief informeren wij u over de lijn die we voornemens zijn te volgen, de stand van zaken en 
over de vervolgstappen naar aanloop van het gesprek met de staatssecretaris.

Ons besluit
Conform de motie van de raad heeft het college een lijn gekozen met daarbij behorende processtappen in 
voorbereiding op een constructief overleg met de staatssecretaris over de wensen en eisen en om deze vast 
te leggen in een bestuursovereenkomst. Het college heeft ook besloten om de wettelijke 
(rechtsbeschermings)mogelijkheden tegen de (aanvraag) omgevingsvergunning en het rijksinpassingsplan 
te benutten. 

Toelichting
Zoals hiervoor is aangegeven wordt hierna eerst ingegaan op de huidige stand van zaken. Vervolgens geven 
wij aan hoe we de situatie hebben beoordeeld aan de hand van vier invalshoeken die leiden tot de gekozen 
lijn. Tot slot geven wij informatie over de vervolgstappen in aanloop naar het gesprek met de 
staatssecretaris. 

Situatie
De situatie is beoordeeld aan de hand van vier invalshoeken:
- Juridisch;
- Participatie inwoners;
- Éen overheid, kwaliteit openbaar bestuur;
- Lange termijn

I. Invalshoek juridisch
Vanuit juridisch oogpunt zijn de mogelijkheden verkend tegen de nog te nemen besluiten die de 



staatssecretaris heeft aangekondigd, namelijk de omgevingsvergunning voor de opvang van statushouders 
en asielzoekers in de bestaande bebouwing en het rijksinpassingsplan. Voor de aankomende tijd is van 
belang dat het college de aanvraag omgevingsvergunning zo snel mogelijk ontvangt en zich voorbereidt op 
het te geven advies. In dat advies van het college kunnen naast ruimtelijke argumenten ook andere 
argumenten worden ingediend. Vervolgens kan bezwaar, beroep en hoger beroep tegen de 
omgevingsvergunning worden ingediend. Voor het volledige overzicht verwijzen wij u naar alle 
mogelijkheden die zijn weergegeven in bijlage 2 (procedureoverzicht omgevingsvergunning en 
rijksinpassingsplan). 

Verder is van belang dat ook is beoordeeld of het nemen van een voorbereidingsbesluit een effectief middel 
is. De conclusie is dat het voorbereidingsbesluit op papier mogelijkheden biedt om de besluitvorming door de 
minister te frustreren en/of te vertragen. Dit is alleen op papier, omdat de toepassing van het 
voorbereidingsbesluit vanwege het nationaal belang misbruik van bevoegdheid oplevert. De minister kan 
ondanks het voorbereidingsbesluit toch de omgevingsvergunning verlenen. Uit het juridisch advies volgt de 
verwachting dat dat besluit stand houdt, omdat de rechter het voorbereidingsbesluit vanwege de 
doorkruising van de doorzettingsmacht van het Rijk onverbindend zal verklaren of buiten toepassing zal 
laten. Bovendien wordt het voorbereidingsbesluit door het aangekondigde rijksinpassingsplan opzij gezet. 
Het voorbereidingsbesluit zou de plannen van het COA dus hooguit vertragen en niet voorkomen. Conclusie 
is dan ook om dit instrument niet toe te passen. Zie voor de volledige overwegingen bijlage 3 (memo 
voorbereidingsbesluit en handhaving). In bijlage 3 wordt verwezen naar een voorbereidingsbesluit dat het 
bewonersoverleg heeft opgesteld. Dit voorbereidingsbesluit is opgenomen als bijlage 4 
(voorbereidingsbesluit omwonenden).

II. Invalshoek participatie inwoners
Speciale aandacht moet hier besteed worden aan het coalitieakkoord. In “En noe, met mekaar, vedan!” geeft 
het college aan de inwoners centraal te stellen. Citaat: “Bij iedere vraag of nieuwe uitdaging denken we na 
hoe we onze bewoners betrekken. (…). En we zijn realistisch en duidelijk. Daar waar het kan, werken we 
samen en daar waar de gemeente een verantwoordelijkheid heeft, nemen we deze. We hanteren hierbij het 
motto: ‘Ja mits…’. Het college geeft aan vanuit maatwerk de juiste balans te zoeken. Dat is hier het geval. 
Juist die balans vraagt om realistisch en duidelijk te zijn. De inwoners hebben belang bij duidelijkheid. Als de 
inzet van juridische instrumenten uiteindelijk niet zal leiden tot wijziging van standpunten van het Rijk, dan 
moeten we daar richting de inwoners een realistisch beeld van geven.

III. Invalshoek één overheid, kwaliteit van openbaar bestuur
De vraag die centraal staat is of we de strijd aan gaan met de Rijksoverheid. 

Het volgende argument pleit vóór:
1. We laten zien dat we niet met ons laten sollen als gemeente en pakken elk juridisch instrument aan om de 
strijd aan te gaan, ook wetende dat niet elk instrument daarvoor is bedoeld en misbruik van bevoegdheid 
oplevert. 

De volgende argumenten pleiten tegen:
2. De minister maakt gebruik van de bevoegdheden die in de wet zijn vastgelegd ten behoeve van het 
verwezenlijken van nationale belangen. De staatssecretaris heeft meermalen uitgesproken dat de gemeente 
gebruik kan maken van al haar rechtsmiddelen tegen de omgevingsvergunning en het rijksinpassingsplan en 
de gemeente benut deze middelen. 
3. De overheid (alle lagen) dienen zo veel mogelijk gezamenlijk op te trekken. De staatssecretaris heeft 
uitgelegd waarom hij deze route moet nemen (nationaal belang). Het gemeentelijk belang wordt overruled 
door het nationaal belang. Verzet is niet effectief en efficiënt. Inwoners mogen er van uitgaan dat de overheid 
doelmatig met haar middelen omgaat. De gemeente behoort het nationaal belang te erkennen. 
4. De raad heeft per motie (unaniem) opdracht aan het college gegeven om op een zorgvuldige manier 
gesprekken te voeren met de staatssecretaris. Deze spreekt de wens uit om constructief en gezamenlijk het 
proces te doorlopen.
5. Een gevolg kan zijn dat de relatie tussen het Rijk en de gemeente wordt verstoord. Voor het vervolg van 
de gesprekken en het inwilligen van wensen en eisen van de gemeente is het van belang de relatie niet te 
schaden, maar gezamenlijk constructief te werken aan de locatie. Kort gezegd: in gesprek blijven is 
belangrijk.

De argumenten 1, 4 en 5 zijn belangen en wegen ongeveer gelijk. Argument 2 bevat feiten. Het ‘tegen’ 
argument 3 weegt zwaarder. Inwoners moeten kunnen rekenen op één overheid die zo effectief en efficiënt 
mogelijk met haar middelen omgaat.

IV. Invalshoek lange termijn



De staatssecretaris heeft duidelijk aangegeven dat hij, gezien het nationaal belang (we kennen allemaal de 
beelden uit Ter Apel), deze beslissing moest nemen. De staatssecretaris heeft ook in de raadsvergadering 
van 23 augustus jl. gezegd dat hij zijn plannen doorzet. Dat maakt dat de gemeente nu in de positie zit 
waarin acceptatie onvermijdelijk is. Tegelijkertijd wenst de gemeente constructief te onderhandelen over de 
invulling en uitvoering over de opvang van statushouders en asielzoekers. Deze opdracht is verwoord in de 
motie van de raad.

Vanuit het belang voor de lange termijn is het meer effectief om constructief aan tafel te gaan zitten en eisen 
en wensen te formuleren op het gebied van beveiliging, aantallen, duur van AZC, voorzieningen, personeel, 
politie, sociale veiligheid, openbaar vervoer, etc.. Als deze in de vorm van een bestuursovereenkomst (de 
staatssecretaris sprak in zijn slotbetoog over een “deal”) wordt gesloten kunnen voorwaarden over invulling 
en uitvoering over de opvang worden bedongen. De staatssecretaris heeft voorgesteld om een 
begeleidingscommissie in te stellen die de lokale voorkeuren over invulling en uitvoering over opvang op 
tafel kan leggen (waarbij hij heeft aangegeven dat er middelen voor zijn). Dit doen wij in goede samenhang 
met de omgeving.

Conclusie
Het college zet in op een constructief overleg over de wensen en eisen en om deze afspraken vast te leggen 
in een bestuursovereenkomst. Het overleg biedt de meeste kans om onze (bestuur en inwoners van de 
gemeente) wensen te realiseren. Gelet op voorgaande argumenten en afwegingen besluit het college om de 
mogelijkheden te benutten om advies te geven op de aanvraag omgevingsvergunning. Nadat het besluit is 
genomen door de minister, zal het college de rechtsmiddelen benutten. Ook tegen het rijksinpassingsplan 
worden rechtsmiddelen benut. Er wordt de raad niet voorgesteld om een voorbereidingsbesluit te nemen, 
omdat het college geen gebruik wil maken van instrumenten die daar niet voor zijn bedoeld. Een 
voorbereidingsbesluit is niet geschreven om de doorzettingsmacht van het Rijk te doorkruisen. Het 
voorbereidingsbesluit gaat de plannen van het COA hooguit vertragen, maar niet voorkomen.

Vervolg
Het ambtelijk vooroverleg met de staf van de staatssecretaris loopt. Vervolgens vindt een bestuurlijk overleg 
met de staatssecretaris zelf plaats. 

Stand van zaken en vervolg
Op dinsdag 16 augustus jl. heeft een telefonisch contact plaatsgevonden tussen staatssecretaris Van der 
Burg van Justitie en Veiligheid en burgemeester W. Haverkamp-Wenker. De staatssecretaris heeft 
medegedeeld dat hij het COA opdracht heeft gegeven om ’t Elshuys te kopen voor de opvang van 
statushouders en asielzoekers.

Op dinsdag 23 augustus jl. heeft een openbare raadsvergadering plaatsgevonden in aanwezigheid van 
staatssecretaris Van der Burg. In deze vergadering is de volgende motie aangenomen:
- Treed in contact met de staatssecretaris zodat er op een zorgvuldige manier gesprekken gaan plaatsvinden 
met inwoners en andere betrokkenen, opdat de raad haar taken goed kan uitvoeren. 
- Nodig de staatssecretaris uit om met inachtneming van de gebruikelijke procedure en zorgvuldigheid dit 
proces samen te doorlopen.

Op maandag 29 augustus a.s. vindt er een ambtelijk voorbereidingsoverleg plaats met de ambtelijk staf van 
de staatssecretaris en de gemeente Tubbergen. Op woensdag 31 augustus a.s. vindt het overleg plaats 
tussen staatssecretaris en de burgemeester.

Maandagavond 29 augustus a.s. vindt een themabijeenkomst met de raad plaats om de raad te informeren 
over de stand van zaken, de juridische processtappen en de vervolgstappen. Inwoners worden eveneens 
geïnformeerd op verschillende momenten.  

Waarom deze raadsbrief?
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen.

Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met de raadsgriffier, mevrouw H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar. Zij zal uw vragen aan 
ons college kenbaar maken. Het telefoonnummer van de griffier is (0546) 62 81 46 en haar e-mailadres is 
h.vanlimbeek@tubbergen.nl



Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Tubbergen,

de burgemeester

Drs. Ing. W.A.M. Haverkamp - Wenker

de secretaris

Ing. J.L.M.Scholten
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> Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag

Gemeenteraad Tubbergen
Ter attentie van de raadsgriffie
Postbus 30
7650 AA Tubbergen

Datum 15 augustus 2022
Onderwerp Toepassing Ruimtelijk ordeningsinstrumentarium ten aanzien van 

aangekocht hotel COA

Geachte leden van de raad,

De laatste maanden zien we schrijnende beelden van mensen in Ter Apel, 
wachtend op toelating tot de asielprocedure, buiten slapen op stoelen of in het 
gras. Er zijn te weinig opvangplekken voor asielzoekers en de versnelling van de 
doorstroom van statushouders naar woningen komt onvoldoende op gang. 
Nederland is een land waar we alle mensen, ongeacht hun afkomst, rechtvaardig 
en humaan behandelen. De afgelopen weken,  maar ook al ver daarvoor, hebben 
we samen met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), provincies, 
gemeenten en veiligheidsregio’s gesproken om tot een oplossing te komen om 
mensen onderdak te bieden. Zowel voor de korte termijn, de middellange termijn 
als de lange termijn werkt het kabinet met alle betrokken overheden en 
organisaties aan een pakket maatregelen. Hoewel alle partijen hard werken om 
juist voor de korte termijn al tot oplossingen te komen, heeft dat nog niet geleid 
tot een doorbraak. De nood is hoog. Heel hoog. Zonder maatregelen komen we in 
oktober - met de herfst in zicht - duizenden opvangplekken tekort. 

Het dreigende grote en groeiende tekort aan opvanglocaties leidt ertoe dat het 
Rijk heeft besloten om zelf omgevingsvergunningen te verstrekken om zo opvang 
te kunnen realiseren. Eén van de locaties waar dit nu aan de orde kan zijn, is 
Landhotel ’t Elshuys in Albergen, dat recent door het COA is aangekocht. Dit hotel 
kan momenteel 80 gasten ontvangen. Binnen de bestaande bebouwing kan 
eenvoudig worden uitgebreid naar 200 opvangplekken. In potentie kan dit door 
het tijdelijk toevoegen van bebouwing uitgebreid worden naar 300 
opvangplekken. Om opvang op deze locatie te realiseren is het noodzakelijk dat 
het lokale bestemmingsplan opvang toestaat. Als de opvang niet binnen het 
bestemmingsplan past, kan met een omgevingsvergunning van het 
bestemmingsplan worden afgeweken. Het COA is momenteel bezig met de 
voorbereidingen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor deze 
locatie. Het doel van deze aanvraag is om zowel opvang in de bestaande 
bebouwing als het (tijdelijk) toevoegen van extra bebouwing mogelijk te maken.

Het heeft nadrukkelijk de voorkeur om samen met u opvang via de gemeente te 
realiseren, waarbij het gemeentebestuur de vergunning verleent om de opvang 

Directoraat-Generaal 
Migratie
Directie Migratiebeleid
 

Turfmarkt 147
2511 DP  Den Haag
Postbus 20301
2500 EH  Den Haag
www.rijksoverheid.nl/jenv
 

Ons kenmerk
4162073
 

Bij beantwoording de datum 
en ons kenmerk vermelden. 
Wilt u slechts één zaak in uw 
brief behandelen.
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Datum
15 augustus 2022

Ons kenmerk
4162073

van asielzoekers in het hotel mogelijk te maken. Vanaf begin april is er op 
verscheidene momenten zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau contact 
geweest tussen het COA, het ministerie van Justitie en Veiligheid en uw 
gemeente. Het contact met uw gemeente heeft tot op heden nog niet tot een 
bestuurlijk akkoord geleid.

De noodzaak om aanvullende opvangplekken te realiseren is zo groot dat het 
kabinet heeft besloten om een uitzonderlijke stap te zetten en de bevoegdheden 
zoals beschreven in artikel 3.2 Besluit omgevingsrecht toe te passen. Dit houdt in 
dat ik het voornemen heb om in overeenstemming met de Minister voor 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening een besluit te nemen op de 
vergunningsaanvraag van het COA. Zodra ik de aanvraag van het COA in 
ontvangst heb genomen zal ik aan het college van burgemeester en wethouders 
vragen om advies uit te brengen en lokale standpunten nader te onderbouwen. 
Daarna volgt de besluitvorming waarbij ik het advies van uw college zal 
betrekken. 

De druk op de asielopvang is zo hoog dat het noodzakelijk is om het ruimtelijk 
ordeningsinstrumentarium in te zetten. Door de toepassing van dit 
instrumentarium, in Tubbergen en op andere locaties, kan deze druk worden 
verlicht. Ik begrijp dat hiermee veel gevraagd wordt van de inwoners van de 
gemeente Tubbergen. Ik hoop dat ik mag vertrouwen op uw begrip dat dit besluit 
niet lichtvaardig genomen is. Het Rijk vindt het ook bij de inzet van het ruimtelijk 
ordeningsinstrumentarium van het allergrootste belang om goed met uw 
gemeente samen te werken en om de gemeenteraad en de omwonenden goed te 
betrekken en te informeren. Onze uitvoerende organisaties zoals het COA, zullen 
in dit kader ook de samenwerking met u zoeken. Ik nodig u van harte uit die 
samenwerking zoveel als mogelijk aan te gaan. 

Mede namens de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening,

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,

E. van der Burg



Procedureoverzicht omgevingsvergunning en Rijksinpassingsplan 
 
Omgevingsvergunning (kruimelafwijking) 
- Het COA dient een aanvraag omgevingsvergunning in bij de Minister, zodat asielzoekers of andere 

vreemdelingen kunnen worden opgevangen binnen de bestaande bebouwing. 
o Het college krijgt de gelegenheid om advies te geven. Daarin kunnen naast ruimtelijke 

argumenten ook andere argumenten worden aangedragen.   
- Nadat de Minister de vergunning heeft verleend, wordt met de opvang van asielzoekers gestart. 

o Tegen het besluit kan bezwaar worden gemaakt en om de inwerkingtreding van het besluit te 
voorkomen kan er ook een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening 
(schorsingsverzoek) worden ingediend.  

o Vervolgens kan er beroep bij de rechtbank en hoger beroep bij de Raad van State worden 
ingediend. Ook tijdens die procedures kan een verzoek tot het treffen van een voorlopige 
voorziening worden ingediend. 

- Er gaan interne verbouwingen plaatsvinden en dan zullen asielzoekers gaan worden opgevangen.  
o Het kan zijn dat hiervoor een omgevingsvergunning voor bouwen nodig is. College is bevoegd 

gezag, maar de minister kan deze bevoegdheid naar zich toe trekken. 
 Bezwaar bij college, beroep bij de rechtbank, hoger beroep bij Raad van State. Ook 

tijdens die procedures kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. 
o Het kan zijn dat hiervoor een omgevingsvergunning brandveilig gebruik nodig is. Hiervoor geldt 

hetzelfde. 
 
Rijksinpassingsplan (RIP) 
- Voor het plaatsen van bijv. cabins of andere bouwwerken wordt een RIP vastgesteld, zodat deze 

bebouwing kan worden opgericht.  
o Verwachte proceduretijd tot vaststelling is ong. 1,5 jaar. 
o Er wordt eerst een ontwerpplan ter inzage gelegd waartegen eenieder zienswijzen kan indienen.  
o Daarna wordt het plan vastgesteld.  
o Tegen het RIP kan beroep bij de Raad van State worden ingediend en er kan ook een verzoek om 

voorlopige voorziening worden ingediend. 
- Voor de op te richten bebouwing is een omgevingsvergunning voor bouwen benodigd.  

o Het COA zal deze aanvraag bij de Minister indienen.  
o De Minister is dan bevoegd om een omgevingsvergunning voor bouwen te verlenen.  
o Deze vergunning kan pas worden verleend nadat het RIP is vastgesteld en inwerking is getreden. 
o Ook hier gelden de mogelijkheden van bezwaar, beroep, hoger beroep. 

 
Ruimtelijke afweging (goede ruimtelijke ordening) 
Bij de afweging tot het verlenen van een omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan en bij 
een Rijksinpassingsplan gaat het om een afweging van ruimtelijke aspecten (verkeer, geluid, geur, stikstof, 
nieuwe bebouwing en de ruimtelijke uitstraling, flora- en fauna, beoordeling of omliggende bedrijven worden 
beperkt in hun bedrijfsvoering, etc). Het gaat niet om het gevoel van onveiligheid of het type mens dat er 
wordt opgevangen. Veiligheid is een aspect van openbare orde en openbare orde is in deze besluitvorming 
geen aspect die wordt afgewogen.  
 
Afspraken over daadwerkelijke invulling/uitvoering horen niet thuis in deze procedures, maar er kan wel 
separaat vorm aan worden gegeven.  
 



 
 

 
 

 

 

MEMO 
 
AAN : College van burgemeester en wethouders 
CC :  
VAN : Tycho Lam 
DATUM : 28 augustus 2022 
BETREFT : Advies voorbereidingsbesluit  

 
 

   

De minister gaat een omgevingsvergunning (voor het afwijken van het 
bestemmingsplan) verlenen om de opvang van asielzoekers mogelijk te maken in 
hotel ’t Elshuys in Albergen. De minister heeft laten weten dat het COA daarvoor op 
korte termijn bij de minister een vergunningaanvraag zal indienen. De minister 
heeft verder laten weten dat het de bedoeling is om op de bij het hotel behorende 
gronden units te plaatsen voor de opvang van asielzoekers. Daarvoor zal een 
rijksinpassingsplan voorbereid worden. 
 
De gemeente gaat er op basis van de mededelingen van de minister vanuit dat het 
niet de bedoeling is om in het bestaande hotel ten behoeve van de huisvesting van 
de asielzoekers bouwvergunningplichtige bouwwerkzaamheden te verrichten. 
 
Burgemeester en wethouders willen weten in hoeverre de gemeenteraad door een 
voorbereidingsbesluit te nemen een stok in de wielen van de plannen van de 
minister en het COA kan steken. Verder willen zij weten in hoeverre er 
gehandhaafd kan worden als het COA zonder of in afwijking van de benodigde 
omgevingsvergunning het hotel in gebruik neemt of daar vergunningplichtige 
bouwactiviteiten verricht. In dit memo beantwoord ik beide vragen.  
 
De conclusies van het memo luiden als volgt: 
 
- Door een voorbereidingsbesluit ontstaat een aanhoudingsplicht voor de 

omgevingsvergunning voor bouwvergunningplichtige 
bouwwerkzaamheden. De minister heeft geen bevoegdheid om deze 
aanhoudingsplicht te doorbreken. 
 

- In een voorbereidingsbesluit kan een gebruiksverbod opgenomen 
worden. De minister heeft geen bevoegdheid om het gebruiksverbod 
opzij te zetten. 

 
- In een voorbereidingsbesluit kan aan het gebruiksverbod een 

vergunningplicht gekoppeld worden om van het gebruiksverbod af te 
wijken. De bevoegdheid om over deze vergunning te besluiten, ligt bij 
burgemeester en wethouders. De minister heeft mogelijkheden om 
deze vergunningplicht naar zich toe te trekken. 
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- Het voorbereidingsbesluit biedt op papier mogelijkheden om de 

besluitvorming door de minister te frustreren en/of te vertragen. Op 
papier, omdat de inzet van het instrument van het 
voorbereidingsbesluit gegeven het nationaal belang dat met de opvang 
van asielzoekers wordt gediend, misbruik van bevoegdheid oplevert. De 
minister zal daarom in weerwil van het voorbereidingsbesluit 
omgevingsvergunning verlenen. Ik ben van mening dat dat besluit in 
rechte stand houdt, omdat de rechter het voorbereidingsbesluit 
vanwege de doorkruising van de doorzettingsmacht van het Rijk 
onverbindend zal verklaren of buiten toepassing zal laten. 

 
- Bovendien wordt het voorbereidingsbesluit door het aangekondigde 

rijksinpassingsplan opzij gezet. Het voorbereidingsbesluit zou de 
plannen van het COA dus hooguit een aantal maanden kunnen 
vertragen. 

 
- Door een voorbereidingsbesluit te nemen, geeft de raad het signaal af 

dat hij achter de inwoners van Albergen staat in hun verzet tegen de 
komst van de asielzoekers. Omdat de rechter naar mijn stellige 
overtuiging aan het voorbereidingsbesluit voorbij zal gaan, is sprake 
van symboolpolitiek. 

 
- Het voorbereidingsbesluit zou kunnen leiden tot verdere verharding van 

het verzet tegen de vestiging van asielzoekers in het hotel en 
(daarmee) tot verdergaande polarisatie. 

 
- Bovendien moet de gemeente er rekening mee houden dat de gemeente 

door een voorbereidingsbesluit te nemen haar plaats aan de 
onderhandelingstafel bij de minister verspeelt. De wellicht zeer 
beperkte mogelijkheden die er voor de gemeente nog zijn om invloed 
uit te oefenen op de plannen van het COA, zou de gemeente kunnen 
verspelen. 

 
- Burgemeester en wethouders zijn alleen belast met de handhaving voor 

zover zij bevoegd gezag zijn. Dat is niet het geval voor zover de 
minister bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning is. Dat is het 
geval zodra een vergunningaanvraag bij de minister wordt ingediend. 
Voor zover burgemeester en wethouders bevoegd gezag zijn, geldt dat 
zij in de regel tegen een geconstateerde overtreding moeten optreden. 
Dat is alleen anders als er sprake is van bijzondere omstandigheden. 
Concreet zicht op legalisatie is zo’n bijzondere omstandigheid. Er is in 
dit geval sprake van concreet zicht op legalisatie als een aanvraag 
omgevingsvergunning is ingediend en burgemeester en wethouders 
oordelen dat de verwachting gerechtvaardigd is dat de 
omgevingsvergunning verleend zal kunnen worden.  
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- Gelet op de maatschappelijke commotie lijkt het me ongewenst dat het 
COA aan de slag gaat voordat de benodigde omgevingsvergunningen 
verleend zijn en de rechter een oordeel heeft kunnen vellen over de 
voorlopige rechtmatigheid daarvan. Ik zou me heel goed kunnen 
voorstellen dat burgemeester en wethouders het signaal afgeven dat zij 
niet kunnen en zullen accepteren als het COA daarop vooruitloopt. 
 

Hierna treft u de toelichting aan die bij bovenstaande conclusies hoort aan. Deze 
toelichting is als volgt opgebouwd. Deel A van dit advies is gewijd aan het 
voorbereidingsbesluit. In paragraaf 1 wordt ingegaan op de gevolgen van een 
voorbereidingsbesluit voor gebruiksactiviteiten (paragraaf 1.1) en bouwactiviteiten 
(paragraaf 1.2). In paragraaf 2 zet ik de voor- en nadelen op een rij. Deel B van dit 
advies gaat over de handhavingsbevoegdheid en handhavingsmogelijkheden van 
burgemeester en wethouders. 
 
A.    Het voorbereidingsbesluit 
 
1. Algemeen 
Een voorbereidingsbesluit is een verklaring van de gemeenteraad dat een 
bestemmingsplan wordt voorbereid (artikel 3.7 lid 1 van de Wro). In deze paragraaf 
belicht ik de gevolgen van een voorbereidingsbesluit voor gebruik (hieronder versta 
ik: al het gebruik waarvoor geen omgevingsvergunning voor bouwen vereist is) en 
de omgevingsvergunning om te bouwen. 
 
1.1 Gevolgen voor gebruiksactiviteiten 
Deze paragraaf gaat over de gevolgen van het voorbereidingsbesluit voor 
gebruiksactiviteiten waarvoor geen omgevingsvergunningplicht voor de activiteit 
bouw geldt. De minister heeft aangekondigd dat de omgevingsvergunning die het 
COA gaat aanvragen betrekking zal hebben op gebruiksactiviteiten waarvoor geen 
omgevingsvergunning voor bouwen vereist is.  
 
Om te voorkomen dat het hotel minder geschikt wordt voor de verwezenlijking van  
de bestemming die op grond van het nieuwe bestemmingsplan - waarvan de 
gemeenteraad in het voorbereidingsbesluit moet verklaren dat het wordt  
voorbereid – aan het hotel en de omliggende gronden zal worden toegekend, kan in 
het voorbereidingsbesluit worden bepaald dat het verboden is het gebruik van 
daarbij aangewezen gronden of bouwwerken te wijzigen. Dat staat in artikel 3.7 lid 
4 van de Wro. 
 
In het voorbereidingsbesluit kan in aanvulling daarop worden bepaald dat met een 
omgevingsvergunning van het verbod kan worden afgeweken.  
 

Artikel 3.7 lid 4 van de Wro luidt: 
“4 Om te voorkomen dat een bij een voorbereidingsbesluit aangewezen gebied 
minder geschikt wordt voor de verwezenlijking van een daaraan bij het plan te geven 
bestemming, kan bij het besluit tevens worden bepaald dat het verboden is het 
gebruik van daarbij aangewezen gronden of bouwwerken te wijzigen. Hierbij kan 
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mede worden bepaald dat binnen de bij het voorbereidingsbesluit te geven regels bij 
een omgevingsvergunning van het verbod kan worden afgeweken.”. 

 
Als de gemeente het COA de voet dwars wil zetten om het hotel voor de opvang 
van asielzoekers te gaan gebruiken, zou in het voorbereidingsbesluit het verbod 
vastgelegd kunnen worden dat het verboden is het bestaande gebruik te wijzigen. 
 

Het voorbereidingsbesluit dat het bewonersoverleg heeft opgesteld, bevat zo’n 
verbod. Het verbod is vastgelegd onder 2 van het voorbereidingsbesluit: “te bepalen 
dat het verboden is het gebruik van de gronden en bouwwerken in het gebied 
waarop het voorbereidingsbesluit van toepassing is te wijzigen.” Tevens bevat het 
voor betreffende voorbereidingsbesluit een bevoegdheid voor burgemeester en 
wethouders om met een omgevingsvergunning van het verbod af te wijken: “te 
bepalen dat burgemeester en wethouders bij omgevingsvergunning van het onder 2. 
en 3. genoemde verbod kunnen afwijken voor het gebruik overeenkomstig de 
bestemming ‘Horeca’ en ‘Agrarisch’.” 

 
Wat is het gevolg van zo’n gebruiksverbod? 
 
Op grond van de wet (artikel 2.1 lid 1 onder c van de Wabo) is het verboden om 
zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren voor zover dat geheel of 
gedeeltelijk bestaat uit het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een 
bestemmingsplan of een voorbereidingsbesluit voor zover toepassing is gegeven 
aan artikel 3.7, vierde lid, tweede volzin, van de Wro.  
 
Vervolgens staat in de wet (artikel 2.12 lid 1 onder d van de Wabo) dat een 
omgevingsvergunning voor planologisch strijdig gebruik (artikel 2.1 lid 1 onder c 
van de Wabo) alleen kan worden verleend indien de activiteit niet in strijd is met 
een goede ruimtelijke ordening en, indien de activiteit in strijd is met een 
voorbereidingsbesluit, met toepassing van de in het voorbereidingsbesluit 
opgenomen regels inzake afwijking. 
 

Artikel 2.1 lid 1 onder c van de Wabo luidt: 
“1 Het is verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren, voor 
zover dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit: 
 
(…) 
 
c. het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een 
beheersverordening, een exploitatieplan, de regels gesteld krachtens artikel 4.1, 
derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening of een 
voorbereidingsbesluit voor zover toepassing is gegeven aan artikel 3.7, vierde lid, 
tweede volzin, van die wet,”. 
 
Artikel 2.12 lid 1 onder d van de Wabo luidt: 
“1 Voor zover de aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 
2.1, eerste lid, onder c, kan de omgevingsvergunning slechts worden verleend indien 
de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en: 
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(…) 
 
d indien de activiteit in strijd is met een voorbereidingsbesluit: met toepassing van 
de in het voorbereidingsbesluit opgenomen regels inzake afwijking.”.  

 
Bevat een voorbereidingsbesluit een gebruiksverbod met een daaraan gekoppeld 
omgevingsvergunningstelsel, dan is voor de huisvesting van asielzoekers in het 
hotel dus (ook) een omgevingsvergunning vereist voor het afwijken van het 
voorbereidingsbesluit.  
 
Voor deze omgevingsvergunning is de minister geen bevoegd gezag (artikel 3.2 van 
het Bor). De minister is namelijk alleen bevoegd voor de omgevingsvergunning om 
af te wijken van het bestemmingsplan, maar niet voor die om af te wijken van een 
voorbereidingsbesluit. De minister heeft dan dus de medewerking van 
burgemeester en wethouders nodig om de huisvesting van asielzoekers in het hotel 
mogelijk te maken. En als burgemeester en wethouders deze medewerking 
weigeren, ontbreekt één van de vereiste toestemmingen.  
 

Artikel 3.2 van het Besluit Omgevingsrecht bepaalt: 
“Onze Minister of Onze Minister wie het aangaat in overeenstemming met Onze 
Minister, is bevoegd te beslissen op een aanvraag indien het project bestaat uit 
activiteiten als bedoeld in: 
a. artikel 2.1, eerste lid, onder a, b, c of g, van de wet in gevallen waarin toepassing 
is gegeven aan artikel 3.28, vierde lid, van de Wet ruimtelijke ordening; 
b. artikel 2.1, eerste lid, onder c, en waarbij ten behoeve van de verwezenlijking van 
een project van nationaal belang, met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder 
a, onder 2°, voor zover het betreft de opvang van asielzoekers of andere categorieën 
vreemdelingen, en onder 3°, van de wet, van het bestemmingsplan of de 
beheersverordening wordt afgeweken.”.  

 
Sub a van artikel 3.2 ziet op de situatie dat er een inpassingsplan wordt vastgesteld 
waarin de minister als bevoegd gezag wordt aangewezen. Deze situatie is hier niet 
aan de orde.  
Sub b geeft de minister uitsluitend de bevoegdheid om af te wijken van het 
bestemmingsplan of de beheersverordening en dus niét van een 
voorbereidingsbesluit. De minister kan dus geen vergunning verlenen om af te wijken 
van het (het gebruiksverbod in het) voorbereidingsbesluit ex. artikel 2.1 lid 1 onder c 
en 2.12 lid 1 onder d van de Wabo. Die bevoegdheid blijft bij het college van 
burgemeester en wethouders.  

 
Verder is nog relevant dat de raad gelet op de tweede volzin van artikel 3.7 lid 4 
van de Wro niet verplicht is om een afwijkmogelijkheid van het gebruiksverbod op 
te nemen in het voorbereidingsbesluit. De gemeenteraad zou er (anders dan het 
bewonersoverleg heeft voorgesteld) voor kiezen om geen afwijkmogelijkheid in het 
voorbereidingsbesluit op te nemen. In dat geval bestaat er geen bevoegdheid voor 
burgemeester en wethouders om af te wijken van het gebruiksverbod en kan dus 
geen vergunning worden verleend voor de huisvesting van asielzoekers in het hotel.  
 
1.2 Gevolgen voor bouwactiviteiten 
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Zodra een voorbereidingsbesluit in werking treedt, ontstaat er een 
aanhoudingsplicht voor aanvragen om een omgevingsvergunning bouwen die na 
het van kracht worden van het voorbereidingsbesluit worden ingediend (artikel 3.3 
van de Wabo).  
 

Artikel 3.3 van de Wabo luidt: 
“Om te voorkomen dat in een bestemmingsplan begrepen grond minder geschikt 
wordt voor de verwezenlijking van de daaraan bij het plan te geven bestemming dan 
wel om een overeenkomstig het plan verwezenlijkte bestemming te handhaven en te 
beschermen, kan bij het bestemmingsplan worden bepaald, dat het verboden is om 
binnen een bij dat plan aangegeven gebied zonder omgevingsvergunning: 
a. bepaalde werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren; 
b. bouwwerken te slopen.”. 

 
In de vorige paragraaf heb ik aandacht besteed aan de beslissingsbevoegdheid van 
de minister. Die heeft betrekking op de omgevingsvergunning om af te wijken van 
het bestemmingsplan (artikel 2.1 lid 1 onder c van de Wabo). De minister is op 
grond van artikel 3.2 van het Bor niet bevoegd voor de activiteit bouwen (artikel 
2.1 lid 1 onder a van de Wabo). 
 

Vergelijk artikel 3.2 onder a en onder b van het Bor. Onder a wordt voor wat betreft 
het rijksinpassingsplan naast de omgevingsvergunning voor planologisch strijdig 
gebruik (artikel 2.1 lid 1 onder c van de Wabo) ook de omgevingsvergunning voor de 
bouwactiviteit (artikel 2.1 lid 1 onder a van de Wabo) genoemd. Onder b wordt alleen 
de omgevingsvergunning voor planologisch strijdig gebruik genoemd. Dat op grond 
van de kruimelregeling door middel van een kruimelvergunning ook bouwactiviteiten 
mogelijk gemaakt kunnen worden, maak dat niet anders. Ook voor die 
bouwactiviteiten is een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen vereist. En 
voor de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen zijn burgemeester en 
wethouders bevoegd. 

  
Dat betekent niet dat de minister geen mogelijkheden heeft om ook de 
beslissingsbevoegdheid voor de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen 
naar zich toe te trekken. Deze kan de minister ontlenen aan artikel 2.4 lid 4 en lid 5 
van de Wabo. Lid 4 geeft de minister de bevoegdheid om te bepalen dat hij 
bevoegd is te besluiten over een omgevingsvergunning voor een bij zijn besluit 
aangewezen project indien dat geboden is in het algemeen belang. Bovendien volgt 
uit lid 5 dat de minister bevoegd gezag is voor andere omgevingsvergunningen 
zodra hij de omgevingsvergunning gebruik verleend heeft (het adagium dat aan lid 
5 ten grondslag ligt is: eenmaal bevoegd gezag, altijd bevoegd gezag).  
 
2. Voor- en nadelen 
Het voordeel van een voorbereidingsbesluit voor gebruik met 
omgevingsvergunningenstelsel (het voorstel van het bewonersoverleg) is dat voor 
het gebruik van het hotel als asielzoekerscentrum ook een omgevingsvergunning 
van burgemeester en wethouders vereist is. Zolang burgemeester en wethouders 
deze omgevingsvergunning niet verleend hebben en natuurlijk ook als de 
omgevingsvergunning wordt geweigerd, mag het COA het hotel niet voor de 
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opvang van asielzoekers gebruiken. Het voordeel van het gebruiksverbod met een 
vergunningplicht is dus dat een extra juridische hobbel wordt opgeworpen. 
 
Het nadeel is dat de kans dat het plan van het COA om in het hotel asielzoekers op 
te vangen daadwerkelijk wordt vertraagd of kan worden tegengehouden uitermate 
klein is. Het is immers volstrekt duidelijk dat het oogmerk van het gebruiksverbod 
is om de huisvesting van asielzoekers in het hotel te voorkomen. Om die 
huisvesting mogelijk te maken heeft de regering de minister in het Bor de 
bevoegdheid gegeven om zelf een omgevingsvergunning te verlenen als sprake is 
van aan nationaal belang. Door het gebruiksverbod in het voorbereidingsbesluit op 
te nemen, wordt die bevoegdheid doorkruist. Ervan uitgaande dat er voor wat 
betreft de opvang van asielzoekers op dit moment sprake is van een nationaal 
belang (ik zie geen ruimte om dat te bestrijden) zal de rechter (moeten) oordelen 
dat het gebruiksverbod onverbindend is/buiten toepassing moet worden gelaten. 
Het voorbereidingsbesluit is ervoor bedoeld om te voorkomen dat gebruiks- en 
bouwactiviteiten die passen in het bestemmingsplan maar die de raad niet meer 
wenselijk vindt en die hij in een nieuw bestemmingsplan niet langer mogelijk wil 
maken, vooruitlopend op het nieuwe bestemmingsplan worden benut. In dit geval 
is het gebruik als asielzoekerscentrum in strijd met het bestemmingsplan. Het 
voorbereidingsbesluit wordt daarmee niet ingezet om nieuw ruimtelijk beleid te 
verwezenlijken, maar om te voorkomen dat de minister de gemeente overrult. Daar 
is het voorbereidingsbesluit niet voor bedoeld. Het gebruiksverbod zal er dus niet 
aan in de weg staan dat het COA zijn plannen verwezenlijkt. 
 
Voor zover de rechter zou toekomen aan de inhoudelijke boordeling van het 
weigeringsbesluit van burgemeester en wethouders is de vraag of burgemeester en 
wethouders een weigeringsgrond aan hun besluit ten grondslag kunnen leggen die 
hout snijdt. Als het besluit van de minister om de omgevingsvergunning te 
verlenen, in overeenstemming met een goede ruimtelijke ordening wordt 
geoordeeld, kunnen burgemeester en wethouders de omgevingsvergunning alleen 
weigeren omdat zij niet willen dat asielzoekers in het hotel worden gehuisvest. 
Aangezien die afweging bij de minister ligt, zal de op dit punt gegeven motivering 
door burgemeester en wethouders niet rechtmatig (kunnen) zijn. 
 
Samengevat. Door een voorbereidingsbesluit met een gebruiksverbod en een 
daarvan gekoppeld vergunningenstelsel te nemen, geeft de gemeenteraad het 
signaal af aan de minister en het COA dat hij het niet eens is met de gang van 
zaken. De bewoners van Albergen zullen zich in hun strijd tegen de plannen van het 
COA gesteund voelen door de gemeenteraad.  
 
Het voorbereidingsbesluit zal er echter niet toe leiden dat de vestiging van het 
asielzoekerscentrum wordt vertraagd of niet doorgaat. Het is daarmee in 
belangrijke mate symboolpolitiek. 
 
Het is de vraag of het de positie van de gemeente kan schaden. Die vraag laat zich 
lastig beantwoorden. De gemeente moet er rekening mee houden dat zij zich door 
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een voorbereidingsbesluit te nemen, buiten de wedstrijd plaatst. Het zou ertoe 
kunnen leiden dat de beperkte ruimte die er wellicht nog is om de plannen van het 
COA te beïnvloeden, tot nul reduceert. Bovendien geeft het de bewoners van 
Albergen valse hoop en zouden zij zich gesterkt kunnen voelen in het verzet tegen 
de beoogde opvang. Het voorbereidingsbesluit zou daardoor kunnen bijdragen aan 
een verdere verharding en polarisatie. 
Voor een voorbereidingsbesluit met een gebruiksverbod zonder vergunningenstelsel 
geldt in feite hetzelfde. Belangrijk verschil is dat burgemeester en wethouders niet 
in positie worden gebracht. Ook dit voorbereidingsbesluit zal naar mijn stellige 
overtuiging door de rechter onverbindend verklaard worden of buiten toepassing 
worden gelaten. 
 
Dan het voorbereidingsbesluit zonder gebruiksverbod. Zo’n voorbereidingsbesluit 
heeft alleen gevolgen voor de activiteit bouwen. Zolang het alleen gaat over 
gebruik, wordt het COA door het voorbereidingsbesluit niet gehinderd. Hiervoor 
hebben we gezien dat burgemeester en wethouders in beginsel bevoegd gezag zijn 
voor het bouwen. Als de minister een kruimelvergunning zou aanvragen die ook 
bouwen omvat, dan zijn burgemeester en wethouders in beginsel het bevoegde 
gezag voor de activiteit bouwen. Door een voorbereidingsbesluit (zonder 
gebruiksverbod) te nemen, wordt een drempel opgeworpen voor het verlenen van 
de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen ongeacht wel bestuursorgaan 
bevoegd is op die aanvraag te besluiten. Aanvragen om omgevingsvergunning 
moeten worden aangehouden. 
 
Ik ben mening dat ook dit voorbereidingsbesluit door de rechter opzij gezet zal 
worden, omdat het de doorzettingsmacht die aan de minister is toegekend 
doorkruist. Maar zelfs als het voorbereidingsbesluit tot gevolg zou hebben dat er 
geen omgevingsvergunning voor bouwen verleend kan worden, omdat deze moet 
worden aangehouden, zal het slechts tot vertraging leiden. Door middel van een 
rijksinpassingsplan kan de minister het voorbereidingsbesluit hoe dan ook opzij 
zetten. 
 
B.     Handhaving 
In de wet staat dat ‘het bevoegd gezag’ tot taak heeft zorg te dragen voor de 
bestuursrechtelijke handhaving. Dat betekent dat niet burgemeester en 
wethouders, maar de minister bevoegd gezag is om de omgevingsvergunning die 
de minister verleent, te handhaven. 
 
Zolang er nog geen omgevingsvergunning bij de minister is aangevraagd, zijn 
burgemeester en wethouders mijns inziens bevoegd gezag. Een beslissing omtrent 
handhaving, al of niet na een daartoe strekkend verzoek, moet tegen de volgende 
achtergrond beoordeeld worden.  
 
Het is vaste rechtspraak dat bestuursorganen in geval van een overtreding in de 
regel handhavend moeten optreden. Onder bijzondere omstandigheden kan van 
hen worden gevergd om dat niet te doen. Eén van die bijzondere omstandigheden 
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is dat er sprake is van concreet zicht op legalisatie. Daarvoor is in dit geval vereist 
dat er een aanvraag omgevingsvergunning ligt die naar verwachting verleend zal 
kunnen worden. 
 
Dat betekent dat handhavend optreden in beginsel rechtmatig als er in het hotel 
asielzoekers gehuisvest zouden worden voordat er een vergunningaanvraag bij de 
minister is ingediend. Datzelfde geldt voor bouwwerkzaamheden die worden 
uitgevoerd voordat er een bouwaanvraag is ingediend. Is er eenmaal een 
vergunningaanvraag ingediend dan zal beoordeeld moeten worden of naar 
verwachting vergunning verleend kan worden. 
 
Gelet op de maatschappelijke commotie lijkt het me ongewenst dat het COA aan de 
slag gaat voordat de benodigde omgevingsvergunningen verleend zijn en de rechter 
een oordeel heeft kunnen vellen over de voorlopige rechtmatigheid daarvan. Ik zou 
me heel goed kunnen voorstellen dat burgemeester en wethouders het signaal 
afgeven dat zij niet kunnen en zullen accepteren als het COA daarop vooruitloopt. 
 
  










