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Geachte statenleden,

Ter informatie stuur ik u bijgevoegd persbericht dat het Ministerie van Justitie en Veiligheid vandaag
heeft uitgestuurd.
Het voortzetten van de pendeldienst Emmen-Ter Apel is één van de uitkomsten van het overleg dat we
onlangs hebben gevoerd met de verschillende betrokken overheden en organisaties. Over het bredere
aspect van de sociale veiligheid zijn we nog nader in gesprek. Ik verwacht u daar binnen enkele weken
een brief over te kunnen sturen.

Met vriendelijke groet,

Nelleke Vedelaar
Gedeputeerde

Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen
+31 592 365555 | post@drenthe.nl
www.provincie.drenthe.nl

Volg ons op

Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en allleen bestemd voor de geadresseerde(n).
Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, waarschuw dan de afzender.
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Pendelbus tussen Emmen en AZC in Ter Apel opnieuw verlengd 


 
De pendelbus die tussen station Emmen en het aanmeldcentrum in Ter Apel rijdt, kan tot 
eind 2026 blijven rijden. Staatssecretaris Van der Burg van Justitie en Veiligheid zorgt 


voor financiering van de pendelbus voor de rest van 2022. Daarna wordt er voor een 
periode van vier jaar een aanbestedingstraject ingezet.  
 
Tijdelijke oplossing 
In 2019 is de pendelbus voor het eerst ingezet naar aanleiding van overlast door asielzoekers op 
buslijn 73 tussen Emmen en Ter Apel. Door de inzet van de pendelbus is de overlast aanzienlijk 
afgenomen. Met de financiering voor dit jaar en het aanbestedingstraject voor de periode daarna, 


kan de pendelbus de komende jaren blijven rijden. Het is wel de bedoeling dat de pendelbus op 
termijn niet meer nodig is en dat er structurele oplossingen komen voor het overlastprobleem. 
Daarom is onder andere met gemeente Westerwolde afgesproken dat de inzet van de pendelbus 
wordt afgebouwd zodra dat kan.  
 
Lokale inzet hard nodig 


De groep die overlast veroorzaakt is relatief klein maar ondermijnt wel het draagvlak voor de 


opvang van mensen die onze bescherming echt nodig hebben. Om overlast gericht aan te pakken 
is lokale inzet en samenwerking hard nodig. Lokale partijen kunnen vaak het beste inschatten 
welke aanpak bij de lokale problematiek past, zoals deze pendelbus. Ook voor de landelijke 
aanpak van overlastgevende asielzoekers neemt de overheid verschillende maatregelen: Aanpak 
overlastgevende asielzoekers | Asielbeleid | Rijksoverheid.nl.  



https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid/aanpak-overlastgevende-asielzoekers

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid/aanpak-overlastgevende-asielzoekers
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