
SCHRIFTELIJKE VRAGEN, ex artikel 42 Reglement van Orde 

 
 

Gericht aan GS / lid GS 
 
 

College van Gedeputeerde Staten / Commissaris van 
de Koning 

Inleidende toelichting 
(facultatief) 

De asielopvang zit vol. Een complex probleem als 
gevolg van onder andere (opvang)beleid, een toename 
van onveiligheid in de wereld, slechte doorstroming, 
personeelstekort en een schrijnend woningtekort. De 
opvangplekken zitten hierdoor overvol. In Ter Apel 
slapen mensen al dagenlang buiten, met alle gevolgen 
voor de gezondheid en veiligheid van dien. De 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft daarop op 
26 augustus alarm geslagen over de 
gezondheidssituatie op het terrein. Voor het eerst in de 
geschiedenis is Artsen zonder Grenzen in Nederland in 
actie gekomen om hulp te bieden aan de asielzoekers 
in Ter Apel. Nederland is in een asielcrisis.  
 
Het kabinet heeft inmiddels met gemeenten aan een 
akkoord gewerkt om de crisis op te lossen. Gemeenten 
zouden in totaal 20.000 statushouders moeten 
huisvesten. Het kabinet wil de komende jaren ruim 730 
mln. euro uittrekken voor verschillende projecten om de 
opvangcrisis te bestrijden zoals noodopvang, 
huisvesting en flexwoningen. Desondanks blijven 
honderden mensen in onzekerheid over waar ze iedere 
avond slapen en hun asielprocedure.  
 
In het licht van de situatie en het grote publieke belang 
hopen wij dat u de geste wil doen aan Provinciale 
Staten deze vragen te beantwoorden, ondanks dat 
(sommige van) de vragen raken aan taken van de 
CvdK als Rijksheer.  
 
D66, GrienLinks, PvdA en ChristenUnie en de SP 
maken zich zorgen over de asielcrisis en stellen 
daarom de volgende vragen. 

Vraag / vragen 
 
 

1. Kunt u aangeven of er naar aanleiding van de 
berichtgeving over Ter Apel gesprekken zijn 
gevoerd met de Friese overlegtafel asielopvang 
over het tijdelijk opvangen van de groep 
asielzoekers die niet in Ter Apel terecht kan? Zo ja, 
wat was de uitkomst van die gesprekken? 

2. Is er vanuit Friesland een gecoördineerd aanbod 
uitgebracht richting Den Haag voor de opvang van 
extra asielzoekers? Zo nee, waarom niet? Wat gaat 
en kan de provincie concreet doen op de korte 
termijn om Ter Apel verder te ontlasten, alsook op 
de middellange termijn? 
 

Bij de 1e Berap 2022 is door het College aangegeven 
dat Fryslân als een van de eerste regio’s voorziet in 



crisisnoodopvang en doet wat in haar vermogen ligt in 
het zoeken en creëren van opvangcapaciteit. 
 
3.   Is er al gebruik gemaakt van het aanbod van de 
provincie om onroerend goed beschikbaar te stellen? 
Zo nee, waarom niet? 
        
4. Kan het college een update geven over het 
omvormen van Rijks-, provinciaal en ander 
maatschappelijk of zakelijk vastgoed naar (tijdelijke) 
huisvesting? Kan het college hierin ook een 
beschrijving geven van haar rol en inzet naar aanleiding 
van eerdere vragen vanuit de Staten (zie schriftelijke 
vragen van 9 maart 2022)? Op welke manier stimuleert 
het College de medeoverheden en het 
bedrijfsleven/pandeigenaren om gebruik te maken van 
(provinciale) regelingen en die in te zetten voor deze 
huisvesting? 
 
5. Op welke manier kan en wil de provincie meewerken 
aan een oplossing voor het tekort aan personeel, zowel 
voor het (ver)bouwen van de locatie(s) alsook 
ondersteunend en operationeel personeel?  

  
 

 
 

Indiener(s) (fractie / naam / handtekening) 
 
D66, Danny van der Weijde 
GrienLinks, Charda Kuipers 
PvdA, Edou Hamstra 
ChristenUnie, Lieuwe van der Pol 
SP, Hanneke Goede 
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