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7 november 2018
groeiende overlast buslijn Ter Apel

Hooggeachte heer Harbers,

Zoals bekend is in Ter Apel het aanmeldcentrum voor asielzoekers gevestigd. Mensen uit onveilige 
landen die Nederland binnen komen, worden in eerste instantie doorverwezen naar Ter Apel om zich te 
registreren en vervolgens de procedure hier of elders af te wachten. Voor de reis naar Ter Apel wordt 
veelal gebruik gemaakt van het openbaar vervoer waarvoor door de verschillende instanties aan de 
betreffende mensen reisbewijzen voortrein en bus worden uitgegeven.

De mensen die zich in Ter Apel hebben aangemeld als asielzoeker zijn in principe vrij om zich in de regio 
te begeven. Hiervoor maken zij regelmatig gebruik van het openbaar busvervoer, waar wij als OV- 
bureau Groningen Drenthe als vervoersautoriteit verantwoordelijk voor zijn.

Buslijn 73
Helaas veroorzaakt een groep asielzoekers uit de zogenoemde 'veilige landen' sinds enige tijd zodanig 
veel problemen in en om de bus (lijn 73) dat het voor chauffeurs en reizigers steeds onveiliger wordt. De 
oorzaak van de problemen ligt veelal in het niet bereid zijn tot het betalen van de OV-reis. Dit leidt tot 
veel discussie en ruzie met chauffeurs en OV-stewards (beveiliging) over de betaling van 
vervoerbewijzen. En in een steeds toenemend aantal gevallen tot vechtpartijen waarbij de politie moet 
optreden (soms met getrokken pistolen). Daarnaast vindt overlast plaats op en rond stations (soms in 
combinatie met drugsgebruik) en worden reizigers (met name jonge vrouwen) lastig gevallen. Dit zijn 
momenteel dagelijkse incidenten waar wij als decentrale vervoersautoriteit mee worden 
geconfronteerd.

De buschauffeurs vinden de situatie inmiddels zo onaanvaardbaar dat zij overwegen om de haltes rond 
het AZC in Ter Apel niet meer aan te doen. Dit leidt niet alleen tot onwenselijke situaties voor de 
welwillende en niet-overlastgevende reizigers van en naar het AZC, maar heeft ook direct gevolgen voor 
de inwoners van Ter Apel die voor school en werk aangewezen zijn op de busverbinding naar plaatsen 
als Stadskanaal en Emmen.

Structureel probleem
De groep overlast gevende asielzoekers wisselt gedurende de maanden van omvang en samenstelling. 
Dat betekent ook dat er nu - in tegenstelling tot eerdere overlastgevende situaties in en rond het
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busvervoer nabij Ter Apel - geen sprake meer is van een tijdelijk probleem maar van een structureel 
verontrustende situatie. Sinds oktober 2016 rijdt er op het merendeel van de ritten van de betreffende 
buslijn (lijn 73) een OV-steward mee om verdere escalatie te voorkomen en om chauffeur en reizigers te 
beschermen.

Inmiddels is de situatie zo verslechterd dat de OV-stewards voor hun eigen veiligheid, en die van de 
chauffeur en de reizigers zelfs in koppels moeten opereren. Dit betekent een verdere toename van de 
kosten voor de beveiliging. Voor de extra kosten die wij moeten maken voor de inzet van de OV- 
stewards is geen dekking. Op dit moment kost de inzet van de OV-stewards het OV-bureau bijna 
€500.000,- perjaar.

Met het COA wordt regelmatig overleg gevoerd om oplossingen voor het probleem te zoeken. Hoewel 
van zeer goede wil heeft het regionale management van het COA hiertoe helaas te weinig 
mogelijkheden. Bovendien is er geen enkel perspectief tot eventuele medefinanciering van (mogelijke) 
maatregelen. Niet op het gebied van betaling van vervoerbewijzen en niet op het gebied van beperken 
en/of voorkomen van de overlast. Een structurele oplossing is op korte termijn dan ook niet te 
verwachten.

Overleg
Het ministerie van V&J is verantwoordelijk voor het asielbeleid. Als decentrale openbaar vervoer 
autoriteit en Qbuzz als regionale vervoerder hebben wij geacteerd om onze reizigers veilig te kunnen 
vervoeren ondanks de overlastgevers. Wij zijn van mening dat deze problematiek niet één is die alleen 
bij de uitvoering van openbaar busvervoer thuishoort maar vooral bij het verantwoordelijk ministerie. 
Wij doen dan ook een dringend beroep op u om de problematiek gezamenlijk met ons op te lossen.

Wij gaan graag op korte termijn hierover met u in overleg en zien uw uitnodiging hiertoe spoedig 
tegemoet.

Hoogachtend,

voorzitter

In afschrift aan;
Provinciaie Staten van Groningen 
Provinciale Staten van Drenthe 
Gemeenteraad van Groningen 
Centraal Orgaan Asielzoekers (Den Haag) 
Centraal Orgaan Asielzoekers (Ter Apel)
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