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[24-11-2021 11:25:29] Joeri: Beste Theo,
Wij hebben elkaar in jouw nieuwe rol nog niet ontmoet. Lijkt me goed, met alles wat
er speelt, dat binnenkort te doen. Leuk je weer tegen te komen! Vooruitlopend
daarop: wij hebben een groot probleem in Ter Apel met een bizar hoge instroom. Dat
betekent dat het voorspelde tekort mogelijk groter is en zich in ieder geval eerder
voordoet dan verwacht en dat de opbrengst vanuit de recente oproep van de LRT er
(logischerwijs) nog niet is. Dat vraagt dat we extra noodmaatregelen moeten
treffen. We willen een aantal hallen inzetten, om de acute nood te lijf te gaan,
maar ook om meer ruimte te creëren om tegenvallers (zoals de hogere instroom van de
afgelopen dagen) op te vangen. Ik heb hier ook even contact over gehad met Andries.
We hebben mogelijke hallen geïnvesteerd en een daarvan is de evenementenhal op
vliegveld Twente. Daarom heb ik een vraag: zou de inzet van deze evenementenhal
voor noodopvang bespreekbaar zijn? We moeten nog contact leggen met de eigenaar om
te bezien of deze beschikbaar is voor noodopvang. Ik bel je zo even, hopelijk
schikt dat bij jou. Groet, Joeri
[24-11-2021 11:55:06] Joeri: Theo, hoe laat zou jou schikken om kort te bellen?
Joeri
[24-11-2021 12:29:37] Theo Bovens: Kan nu
[25-11-2021 08:11:55] Joeri: Goedemorgen Theo, er is contact geweest met de
eigenaar van de evenementenhal vliegveld Twente. Er is ruimte beschikbaar, al vrij
snel. We gaan vandaag schouwen in hoeverre het ook technisch geschikt is danwel te
maken is. Daarna informeer ik jou weer en bepalen we het eventuele vervolg, zoals
besproken. Met vriendelijke groet, Joeri
[25-11-2021 11:44:44] Joeri: Beste Theo, de schouw was positief. Op korte termijn
zouden we 500 mensen op kunnen vangen op een wijze die veel beter is dan bv
Heumensoord of de situatie in Ter Apel. Lijkt me goed even contact te hebben over
vervolg. Hoe laat kunnen we even contact hebben? Groet, Joeri
[29-11-2021 16:12:39] Joeri: Goedemiddag Theo, zoals afgesproken zouden we vandaag
nog even contact hebben. Zo zou ik uitzoeken of dwang mogelijk is en het antwoord
is kort samengevat ‘nee’. Hoe laat zouden we even kunnen bellen? Dan kan ik eea
toelichten en kunnen we samen vervolg bepalen. Groet, Joeri
[29-11-2021 17:01:33] Theo Bovens: Dag Joeri,
Beter is morgen even een belafspraak te maken. Vanavond staat bestemmingsplan
Vliegveld op agenda in de Raad, en morgen licht ik B&W in over de mogelijke
plannen. Dan proef ik meteen de nieren. Groetjes
Theo
[29-11-2021 17:04:07] Joeri: Prima, Theo. Afspraak is gemaakt (jouw secretariaat is

Ⴣsneller dan ik typen kan ).
[30-11-2021 17:19:22] Joeri: Hoi Theo, ik zit in de wachtruimte en wacht op
toegang. Geldt dat ook voor jou?
[08-12-2021 13:15:02] Joeri: Beste Theo, ik laat mede op verzoek van JenV vanmiddag
een overleg plannen tussen jou, Andries, JW Beaujean (DG Migratie) en mijzelf over
het vliegveld. Hoop dat dat past. Groet, Joeri
[08-12-2021 13:17:05] Joeri: Ik bel je eerst even.
[08-12-2021 13:46:15] Theo Bovens: Hebben jullie een oplossing?
[08-12-2021 13:47:19] Joeri: Ja. Kan even toelichten. Bel jij zodra je kan?
[09-12-2021 22:11:11] Joeri: Beste Theo, ik wil jou en Andries op verzoek van het
ministerie vertrouwelijk de concept brief sturen van het Rijk met de aanwijzing. De
brief is al breed afgestemd, ook binnen het kabinet, maar ik denk dat het misschien
goed is om nog wat couleur locale toe te voegen, als dat zou kunnen helpen voor een
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betere landing in het Enschedese. Zou jij de brief indien nuttig willen laten
aanvullen op dit punt? Welk e-mailadres kan ik gebruiken? Groet, Joeri [09-12-2021 
23:10:11] Theo Bovens: Doe maar privé: 10.2.e

Ik heb, toevallig, maandagochtend AB Veiligheidsregio Twente (ook een deel
vertrouwelijk. Ik zou de collega burgemeesters graag inlichten. Hoe laat denk jij
dat maandag communicatie volgt?

Groet

Theo
[09-12-2021 23:51:52] Joeri: Ok, doe ik.
Ik vermoed maandag in de loop van de dag, maar als het dit weekeinde goed loopt
vanuit het kabinet en alles klaar ligt, kan het m.i. geen kwaad om de collega’s
vertrouwelijk te informeren. Om dat zeker te weten, kunnen we dat zondag aan JenV
vragen. Fijne avond/nacht. Joeri
[09-12-2021 23:54:42] Joeri: Verzonden.
[10-12-2021 14:52:21] Theo Bovens: Dag Joeri,
Ik mail je mijn opmerkingen bij de brief tussen 17 en 18 uur
en bel je aansluitend oor toelichting
Groetjes
Theo

ථ[10-12-2021 15:41:13] Joeri:
[10-12-2021 18:12:28] Joeri: Mail gezien. Goed om te bellen. Hoe laat schikt jou?
[10-12-2021 18:13:58] Theo Bovens: Kan nu
Theo
[10-12-2021 22:11:00] Joeri: Nieuwe versie gestuurd. Ankie gaat je ook nog bellen.
Fijne avond/weekeinde. Joeri
[14-12-2021 15:28:54] Joeri: Goedemiddag, Theo. Hoe is de brief in algemene zin
(VVD en pvv heb ik in media gezien) gevallen? Hopelijk is er al goed contact tussen
jullie mensen en de onze. Zo niet, dan hoor ik het graag. Groet, Joeri
[14-12-2021 15:49:48] Theo Bovens: Vanochtend goed gesprek gehad: COA, eigenaar,
Veiligheidsregio en gemeente.
Morgenavond spoeddebat in Raad, mede op mijn verzoek (heb ik het alvast gehad).
Kritisch (meerderheid), maar ook realisme en steun.
Vooral feit dat COA huurovereenkomst met eigenaar sluit, maakt verhaal over
medewerking versus obstructie heel duidelijk.
Heb je mijn verklaring van gistermiddag ontvangen?
Groet
Theo
[14-12-2021 16:34:29] Joeri: Hoi, snap ik. Nee, geen verklaring ontvangen, wel
artikel in media gezien.
[15-12-2021 09:31:51] Joeri: Mooie verklaring. Compliment!
[16-12-2021 16:33:37] Joeri: Hoi Theo, in de krant heb ik natuurlijk gelezen over
de vergadering. Wat was jouw afdronk? En lopen de gesprekken voor het realiseren
van de noodopvang goed? Groet, Joeri
[16-12-2021 16:39:19] Theo Bovens: Afdronk: grote meerderheid verzet zich niet.
Kleine meerderheid zelfs in meewerkstage. Wellicht maandag nog een motie om Stas te
schrijven dat men teleurgesteld is.
Kortom: geen hindermacht, geen obstructie.
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Aan de andere kant: er wordt al keihard gewerkt bij eigenaar, gemeente en
Veiligheidsregio. Vele teams al ingericht.
Volgens mij arriveren morgen de eerste vrachtwagens met spullen.
Dinsdagochtend ontbijt-oploop voor omwonenden. Met dorpsraad Lonneker gisteren
gesproken etc etc
We mikken op opengaan circa 3 januari.
Groeten
Theo
[16-12-2021 16:45:41] Joeri: Dat komt overeen met de beelden in de krant. Dat
proces heb jij ook goed begeleid. Fijn te horen dat de opbouw zo voorspoedig wordt
opgepakt. Het is ook mooi om positieve aandacht te geven als dit allemaal gelukt
is. Als ik daar iets in kan doen, doe ik dat graag. Groet, Joeri
[22-12-2021 11:10:49] Joeri: Goedemorgen Theo, met de Kerst in zicht ben ik
benieuwd hoe de voorbereidingen voor de noodopvang lopen. Ik lees positieve
berichten. Zijn de contacten met het COA goed, kan ik hier nog iets in betekenen?
Desgewenst kunnen we deze week nog even telefonisch contact hebben. En ik kom
natuurlijk graag kijken op een gepast moment, eventueel met een nieuwe
staatssecretaris. Groet, Joeri
[22-12-2021 16:13:00] Theo Bovens: Ben tot 1645 bereikbaar
Theo
 [22-12-2021 16:51:34] Theo Bovens:  Visitekaartje weggelaten
 [22-12-2021 16:51:43] Theo Bovens:  Visitekaartje weggelaten
[22-12-2021 16:52:20] Theo Bovens: Sorry, 1x is voldoende…..

ჂJe mag ‘m ook 2x bellen
ථ[22-12-2021 22:27:42] Joeri:

[24-12-2021 15:26:22] Joeri:      gebeld maar niet kunnen bereiken, ik probeer het
later nog een keer, maar voor nu eerst fijne feestdagen voor jou en jouw naasten.
Hartelijke groet, Joeri
[04-01-2022 11:24:45] Joeri: Ik zie in de media dat het goed verlopen is. Hoop dat

je goed geslapen hebt . Ik ben deze week een weekje vrij (de eerst sinds de zomer,
dus het is even nodig), maar kom volgende week graag kijken. Hartelijke groet,
Joeri

[04-01-2022 15:35:12] Theo Bovens: Van harte welkom! (dag en nacht )
Ⴠ[04-01-2022 15:35:33] Joeri:

[11-01-2022 17:06:09] Joeri: Hoi Theo, zag jouw uitspraken over de aanwijzing op
ANP. Lastige situatie. Tijd om even te bellen?
[11-01-2022 18:26:00] Theo Bovens: Dag Joeri, indien gewenst kan dat morgen.
Overigens heb ik nooit in de verdediging gewezen naar een juridische grondslag. Die
is wel te construeren, maar ‘aanwijzing’ was en is een politiek bestuurlijk
drukmiddel.
Groet
Theo
[11-01-2022 18:58:52] Joeri: Morgen is prima. In de ochtend?
[11-01-2022 19:57:46] Theo Bovens: 10.15 uur zou passen
[11-01-2022 20:00:04] Joeri: Prima. Ik bel je dan. Fijne avond. Joeri
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