Bijdrage debat opvang vluchtelingen
Voorzitter,
De nood in de wereld is hoog. 60 miljoen vluchtelingen wereldwijd. Vaak mensen zoals u en ik, met
een leven, gezin, opleiding en een baan. Maar zij hebben huis en haard moeten verlaten en de lange
tocht naar een veilige plek moeten ondernemen, met alle gevaren die daar onderweg bij komen.
Onlangs nog bracht ik een bezoek aan Ter Apel en onderweg daar naartoe belandde ik in een
familiehereniging. Een jong gezin uit Syrië met twee zoontjes en een dochtertje, kinderen van 8, 7 en
4 jaar ontmoetten na lange tijd hun neven en tante die de reis eerder met geluk en succes hadden
voltooid. Gevlucht voor de verschrikkingen in hun verwoeste stad. Over de zee in een gammele boot,
over land in een vrachtwagen en nu bijna op de voorlopige plaats van bestemming, het
aanmeldcentrum in Ter Apel.
Meer dan ooit beseffen we: als het elders in de wereld stormt of regent, dan druppelt het bij ons.
In de afgelopen maanden en weken is het aantal vluchtelingen dat Nederland bereikt in korte tijd
toegenomen. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel lopen de wachttijden voordat mensen kunnen
worden ingeschreven snel op en de behoefte aan extra opvang is groot. Veel gemeenten zijn op zoek
naar locaties voor noodopvang en opvang voor de langere termijn, ook in onze provincie.
Dit is aanleiding voor mijn fractie om het onderwerp te agenderen. Niet om stil te blijven staan bij
wat we allemaal níet kunnen betekenen in dit vraagstuk; We gaan als provincie niet over het
veiligheidsvraagstuk in Syrië, we gaan niet over de falende aanpak van de Europese leiders en de
lidstaten.
Maar om te zoeken naar de mogelijkheden die we wél hebben om als provincie onze rol in dit
vraagstuk op te pakken. Zo hebben we taken op het gebied van het openbaar vervoer, op het gebied
van ruimtelijke ordening en de toezichthoudende taak op de gemeenten voor de huisvesting van
statushouders en hebben we ruimte binnen de open huishouding van de provincie.
Busverbinding
Vandaag vragen wij opnieuw aandacht voor de busverbinding naar het aanmeldcentrum in Ter Apel.
We hebben waardering voor de snelle actie van het College voor de extra inzet van bussen
aansluitend op de treinen rechtstreeks naar de hoofdingang van het aanmeldcentrum. Voor de
fractie van de ChristenUnie is het zaak dat er ook na 13 december 2015, in de nieuwe dienstregeling,
een permanente busverbinding blijft met het aanmeldcentrum. Volgens de huidige plannen
verdwijnt die verbinding half december. Wij willen dat er ook na half december een permanente
bushalte is met een regelmatige verbinding, en daarvoor alles in het werk te stellen om dat voor
elkaar te krijgen.
<Motie> namens veel partijen.
Wij zijn van mening dat alle huidige en nieuwe opvanglocaties goed aangesloten moeten zijn op het
busvervoer. Uit een inventarisatie van onze fractie blijkt dat de meeste AZC’s die al bestaan goed
bereikbaar zijn, maar er is ruimte voor verbetering. Bij Onnen bijvoorbeeld. Daar rijdt de bus precies
voor de opvang langs, maar stopt daar niet. Wel een eind ervoor en een eind verderop. De oplossing
voor deze situatie lijkt ons snel gevonden, door ook een stop voor de opvanglocatie zelf op te nemen
in de dienstregeling.

We vragen het College om er bij alle nieuwe opvanglocaties scherp op toe te zien dat daar een goede
OV-verbinding is, en in ieder geval bij Onnen ervoor te zorgen dat de busverbinding ook daar gewoon
voor de deur stopt. Wilt u zich hier voor inspannen?
Dagbesteding - verblijf
Als vluchtelingen asiel aanvragen worden zij onder de huidige regelgeving beperkt in hun
bewegingsvrijheid en ontwikkelingsmogelijkheden. Wij vinden het belangrijk dat er daarom oog is
voor zinvolle dagbesteding en activiteiten voor vluchtelingen en asielzoekers ongeacht de duur van
hun verblijf. Wij willen dat de provincie initiatieven ondersteunt die daaraan bijdragen. Te denken
valt aan activiteiten op het gebied van onderwijs, sport, cultuur, muziek, recreatie, zorg,
(vrijwilligers)werk. Maar ook aan educatieve projecten op scholen, door vluchtelingen in de klas hun
verhaal te laten vertellen.
Het zijn veelal vrijwilligersorganisaties die zich hier voor inspannen. Voor de zomer hebben we in
onze algemene beschouwingen al gezegd dat het goed zou zijn als de provincie hiervoor bij de
begroting middelen beschikbaar stelt.
Daarom dient GroenLinks straks mede namens de fractie van de ChristenUnie en meerdere fracties
een amendement in om dit mogelijk te maken.
Medewerking bij opvang
We willen het College daarnaast oproepen om binnen de mogelijkheden die de provincie heeft
gemeenten te ondersteunen bij de opvang van vluchtelingen.
We denken dan aan het verlenen van (tijdelijke) ontheffingen binnen het ruimtelijke ordeningsbeleid
voor snelle al dan niet tijdelijke opvang. Heeft het College al zicht op locaties waar dit nodig zal zijn?
Ook vragen wij het College te bezien welke impulsen er mogelijk zijn op de woningmarkt om meer
woonruimte voor statushouders te krijgen. Binnen de Regio Groningen-Assen is dit blijkbaar
onderwerp van gesprek, maar hoe zit dat eigenlijk bij andere regio’s in onze provincie? Is daar ook
sprake van afstemming en welke ziet het College daar voor de provincie? [En staat het College open
voor een lobby richting de Rijksoverheid om de regels voor sociale huurwoningen te versoepelen om
de druk op die sector te verminderen?]
Welkom
Voorzitter, komend tot een afronding.
Hartverwarmend en overweldigend zijn de initiatieven die uit de samenleving opkomen. Gastgezin
voor een vluchteling, een indrukwekkende manifestatie op de Grote Markt, de inzameling van
welkomstpakketjes en goederen, dekens voor Calais. Vele Groningers laten hun hart spreken en
komen in beweging bij de opvang van vluchtelingen.
Voor de zomer hebben wij opgeroepen een voorbeeld te nemen aan de Staten van Stad en Lande in
de 17e eeuw toen zij vluchtelingen met open armen verwelkomden in onze provincie en om dat te
benadrukken het schilderij Religie en Vrijheid voor onze Statenzaal lieten maken. Vandaag herhalen
wij die oproep. Laten we ook als provincie ruimhartig onze bijdrage leveren, waar we maar kunnen.
Dank u wel.
SJFvdG

