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Betreft: oproep structurele oplossing en tijdelijke opvang asielzoekers tentenkamp Ter Apel 

Hooggeachte minister en leden van de Tweede Kamer, 

 

Sinds 8 mei jongstleden kampeert een groeiende groep Irakezen en Somaliërs bij het 

asielzoekerscentrum in Ter Apel. Deze mensen zijn in Nederland uitgeprocedeerd en moeten 

terugkeren naar het land van herkomst. Dat is naar eigen zeggen echter niet mogelijk. 

In het spoeddebat van de Kamer op dinsdag 15 mei heeft u de situatie in Ter Apel besproken. Dat 

heeft helaas niet geleid tot duidelijkheid voor deze groep Irakezen en Somaliërs. De reactie van de 

minister en de Kamer zorgt voor spanningen onder de lokale overheden die op dit moment de last 

van deze problematiek moeten dragen. De huidige situatie waarin deze mensen en de lokale 

overheden zich bevinden baart ons grote zorgen. Daarom richten wij ons in deze gezamenlijke brief 

tot u en roepen u dringend op een einde te maken aan de ontstane impasse. 

In het bijzonder roepen wij u op tot een structurele oplossing te komen voor het in de praktijk niet 

sluitende terugkeerbeleid. Er moet een oplossing worden gevonden voor uitgeprocedeerde 

asielzoekers die niet terug kunnen naar hun eigen land. Tot die tijd moet met opvang voorkomen 

worden dat deze mensen op straat komen te staan en in de illegaliteit belanden. Wij roepen u op 

deze mensen op zeer korte termijn opvang aan te bieden. 

U heeft de verantwoordelijkheid en bent bij machte om duidelijkheid te verschaffen aan deze groep 

asielzoekers en met verantwoorde opvang in de huidige noden van deze mensen te voorzien. 

Daarom hopen wij van harte dat u aan onze oproep gehoor geeft. 

In afwachting van uw handelen verblijven wij, 
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