
 

Aan: 
de heer B. van Dekken 
 
(i.a.a. de overige Statenleden) 
 
 
 
 
 
Assen, 6 september 2022  
Ons kenmerk 36/5.8/2022001311 
Behandeld door team Bestuur en Concernzaken (0592) 36 55 55 
Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde 
over aanwijzingsmogelijkheid opvang vluchtelingen 
 
 
Geachte heer Van Dekken, 
 
In uw brief van 23 augustus 2022 stelde u een aantal vragen over de aanwijzings-
mogelijkheid in de opvang van vluchtelingen. Deze vragen beantwoorden wij als 
volgt. 
 
 
Vraag 1 
Zijn de berichten vanuit de Drentse gemeenten juist, dat nog dit jaar een bepaald 
quotum moet worden gehaald om vluchtelingen op te vangen en er meer be-
stuursdwang wordt ervaren? 

 
Antwoord 1 
Wij delen met u de constatering dat de situatie in de vluchtelingen- 
opvang, met name rondom het overvolle Ter Apel, mensonterend is.  
Dit vraagt om een integrale oplossing waaraan alle partijen een bijdrage 
leveren. 
 
Het Kabinet, de VNG, het IPO en het Veiligheidsberaad hebben essentiële 
afspraken gemaakt om de acute noodsituatie in Ter Apel aan te pakken. 
Een van de maatregelen betreft de inspanningsverplichting voor elke  
Veiligheidsregio, en daarmee ook de Drentse gemeenten, om zo spoedig 
mogelijk tot het einde van dit jaar 450 crisisnoodopvangplekken te reali-
seren.  
 
Wij hebben geen signalen dat er specifiek in Drenthe meer bestuurs-
dwang wordt ervaren.  
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Vraag 2 
Is het College van Gedeputeerde Staten het met ons eens dat er, naast de huma-
nitaire verplichtingen, bij een aanwijzing door het Rijk altijd een zeker lokaal 
draagvlak moet zijn bestaande uit bijvoorbeeld de instemming van de betrokken 
volksvertegenwoordiging? 

 
Antwoord 2 
Wij zijn het met u eens dat lokaal draagvlak en de instemming van de be-
trokken volksvertegenwoordiging in de ideale situatie altijd de basis zijn 
van waaruit besluiten moeten worden genomen.  
 
Echter, voor crisisnoodopvang is dit niet altijd reëel. Dit zijn plekken die 
snel en voor beperkte tijd nodig zijn. In het geval van een crisissituatie 
heeft de burgemeester hier ook zelf bevoegdheden voor.  
 
Wij zien daarnaast (landelijk) ook dat tot nu toe te weinig gemeenten 
vrijwillig (langdurige)opvangplekken bieden. Om in Nederland toch  
humane opvang te kunnen blijven bieden, brengt het Kabinet op korte 
termijn wetgeving in consultatie die een wettelijke taak creëert voor ge-
meenten om asielopvang te realiseren.  

 
 
Vraag 3 
Is het College van Gedeputeerde Staten op de hoogte van een vergelijkbaar voor-
nemen vanuit het Rijk zoals dat in de provincie Overijssel (in casu de gemeente 
Tubbergen) is gedaan en is er aan bestuurlijke waarborg voldaan op het moment 
dat dit een positief antwoord heeft? 

 
Antwoord 3 
Nee, hiervan zijn wij niet op de hoogte.  

 
 
Vraag 4 
Is de Commissaris van de Koning in haar rol als Rijksheer/portefeuillehouder nog 
betrokken in de landelijke discussie? 

 
Antwoord 4 
Ja, de commissaris heeft binnen de kring van commissarissen de porte-
feuille asiel en neemt vanuit die rol deel aan diverse landelijke en regio-
nale overleggen ter bevordering van de doorstroom in de asielketen.   
 

Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 



     Statenfractie Drenthe 

 
De voorzitter van Provinciale Staten van Drenthe 
mevrouw J. Klijnsma 
Postbus 122 
9400 AC Assen 

Assen, 23 augustus 2022   

Onderwerp: Vragen m.b.t. aanwijzingsmogelijkheid opvang vluchtelingen  
 
Geachte mevrouw Klijnsma, 
 
De afgelopen periode zijn we geconfronteerd met mensonterende logistieke problemen in de 
vluchtelingenopvang. Wij zien de problemen in Ter Apel maar ook bij de doorstroom van de 
vluchtelingenketen. Het CDA is opgeschrikt door de bestuurlijke Rijksaanwijzing om te komen tot 
vluchtelingenopvang in de gemeente Tubbergen. De aanwijzing lijkt voorbij te gaan aan gewenst 
lokaal bestuurlijk/maatschappelijk draagvlak. Eerder hebben we in Drenthe op dat punt vergelijkbare 
problemen gehad in het dorp Oranje.  

Het CDA staat voor een ruimhartig maar ook rechtvaardig asielbeleid. De initiatieven tot moties op 
dat punt m.b.t. kinderen uit Moria en de recente vluchtelingenstroom uit de Oekraïne brengen wij in 
herinnering. Wij moeten en willen onze deuren openzetten. De volgende vragen willen wij u 
voorhouden: 

1. Zijn de berichten vanuit de Drentse gemeenten juist, dat nog dit jaar een bepaald quotum 
moet worden gehaald om vluchtelingen op te vangen en er meer bestuursdwang wordt 
ervaren? 

2. Is het College van Gedeputeerde Staten het met ons eens dat er, naast de humanitaire 
verplichtingen, bij een aanwijzing door het Rijk altijd een zeker lokaal draagvlak moet zijn 
bestaande uit bijvoorbeeld de instemming van de betrokken volksvertegenwoordiging? 

3. Is het College van Gedeputeerde Staten op de hoogte van een vergelijkbaar voornemen 
vanuit het Rijk zoals dat in de provincie Overijssel (ic de gemeente Tubbergen) is gedaan en is 
er aan bestuurlijke waarborg voldaan op het moment dat dit een positief antwoord heeft? 

4. Is de Commissaris van de Koning in haar rol als Rijksheer/portefeuillehouder nog betrokken 
in de landelijke discussie? 

Namens het CDA, 
 
Bart van Dekken 

 


