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Betreft: Opvang vluchtelingen in Drenthe  

  

Geachte leden van de Provinciale Staten,  

  

  

Inspraak, draagvlak en beleid. De fundamenten van elke goed werkende democratie, ook buiten 

verkiezingstijd.   

  

Echter hebben wij tot onze grote verbazing moeten vernemen dat provincie Drenthe wederom 2.000 

extra asielzoekers wil gaan opvangen. Wellicht is hier sprake van uw beleid, maar niet van inspraak en 

draagvlak.   

Uiteraard zijn wij ook op de hoogte van het verzoek van minister Plasterk, maar wellicht is het u als 

gemeente ontschoten dat dit draagvlak en inspraak vereist vanuit uw burgers. Dit is de laatste tijd, 

door heel Nederland, op soms pijnlijke manieren duidelijk geworden. Echter besluit u nu, buiten uw 

burgers om, hiermee in te stemmen. Wanneer was u van plan om uw burgers te betrekken in deze 

ingrijpende veranderingen? Heeft u tijdens het overleg met de commissaris van de Koning stil gestaan 

bij de meningen, gevoelens en emoties van uw burgers? Of neemt u deze voor lief?   

  

In de korte tijd na deze berichtgeving, is ons heel duidelijk geworden dat een groot gedeelte van de  

Drentenaren helemaal niet achter dit besluit staan. Ze zijn er zelfs fel op tegen. Dit zijn de burgers die 

voor u gekozen hebben, die erop vertrouwen dat u handelt uit hun naam. U bent niet voor niks 

betiteld als volksvertegenwoordiger. U als volksvertegenwoordigers van Assen als buffer tegenover 

het verzoek van de overheid.   

Het toekennen van opvang locaties is een proces wat zorgvuldig en met de zorg en aandacht die het 

verdient doorlopen had moeten worden. Om zo draagvlak te creëren wat nodig is voor een beslissing 

me zo’n impact op de omgeving.    

De inmiddels structurele “incidenten” op en in de omgeving van de vele AZC’s zijn legio en stapelen 

zich op. Dit is zeer zorgelijk aangezien de regionale veiligheids- en zorgdiensten geen extra 

capaciteiten, zowel personeel als financieel, beschikbaar hebben of krijgen. Het COA, dat een 

aanzienlijk belang heeft in de uitbreiding zal tegen de dagelijks waarneembare feiten in toch aangeven 

dat alles prima beheersbaar is, en dat er zich slechts incidenten voordoen. Het COA dat overigens zelf 

in een WOB-verzoek schoorvoetend heeft moeten toegeven dat er zich in 6 maanden tijd ruim 2.700  

(gewelds)incidenten voor hebben gedaan op de centra zelf. Het topje van de ijsberg.  Wanneer burgers 

hier de dupe van worden neemt u dan ook uw verantwoordelijkheid?   

Daarbij is het de afgelopen periode duidelijk geworden dat er veel verschil zit tussen deze mensen hun 

waarden en normen en die van ons. Vrijheid van geloof is iets wat ze niet kennen, Christenen worden 

bedreigd en mishandeld in AZC. Vrouwen worden als minderwaardig gezien en homoseksuelen  vrezen 

voor hun leven. Dit strookt geheel in tegen de normen en waarden die wij, als Nederlanders, 

waarborgen.    



 

Nu alle ogen op u gericht zijn, vragen wij u in het licht van alles wat duidelijk is geworden, alsnog te 

kiezen voor zorgvuldig bestuur en u in te zetten voor het benodigde draagvlak binnen uw 

gemeenschap.   

  

Dit zal moeten inhouden de herziening van de schaal en de locaties van deze mogelijke AZC en dit zal  

uiteindelijk kunnen leiden tot een duurzame opvang in een harmonieuze sfeer welke recht doet aan 

de behoeftes van zowel de vluchtelingen als de inwoners.   

  

Ter aanvulling nog even het volgende:  

Democratie heeft ook te maken met hoor en wederhoor. Wij zouden het dan ook zeer op prijs stellen 

dat u als provincie dit ook hanteert. Namens de inwoners verzoeken wij persoonlijk met u in gesprek 

komen om een aantal (algemeen en lokale) afspraken te maken omtrent de opvang van deze 

vluchtelingen. Hierbij moet u denken aan veiligheid en voorlichting binnen de centra omtrent onder 

andere vrijheid van Godsdienst en respect voor onze cultuur, Dit in verband met de al bekende 

problemen tussen moslims en christenen en daarmee ook tussen vluchtelingen onderling.   

Zo niet dan moeten wij helaas constateren dat onze overheid kennelijk niet langer democratisch 

functioneert.  

  

  

Met vriendelijke groet,   

Stichting AZC Alert, team Assen.   

azcalert.drenthe@gmail.com  


