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Gemeente Het Hogeland  

T.a.v. Dhr. Bolding 

Hoofdstraat-West 1 

9981 AA Uithuizen 
 
 

 

Datum 29 augustus 2022 

Onderwerp Mogelijk voorportaal De Marnewaard 

 

 

Geachte heer Bolding, 

 

De situatie in Ter Apel rondom het overvolle aanmeldcentrum is schrijnend en 

vraagt direct om een oplossing. Ik waardeer het daarom zeer dat u de plaatsing van 

asielzoekers in een voorportaal voor Ter Apel met opvanglocatie op het terrein van 

De Marnewaard in uw gemeente in overweging wilt nemen. Ik begrijp goed dat dit 

een beslissing is die u niet lichtzinnig neemt. In deze brief wil ik daarom graag 

ingaan op een aantal zaken, zodat we in gezamenlijkheid ervoor kunnen zorgen dat 

dit op een verantwoorde wijze kan plaatsvinden en het daarmee ook draagbaar is 

voor uw gemeente Het Hogeland.     

 

Het betreft een op korte termijn op te zetten voorportaal met opvanglocatie op het 

terrein van Defensie, De Marnewaard, in uw gemeente. Het ministerie van Defensie 

stelt deze locatie beschikbaar om daar asielzoekers onder te kunnen brengen die nu 

de nacht moeten doorbrengen rondom het aanmeldcentrum in Ter Apel. Defensie zal 

daarbij ook helpen bij het opbouwen van de locatie.  

Deze locatie kan uiterlijk op 10 september 2022 in bedrijf worden genomen en zal 

500 opvangplekken bieden, met een maximum van 700 plekken, dat laatste alleen 

in uiterste nood. Allereerst zal dit voorportaal tijdelijk opvang bieden aan de groep 

asielzoekers die nu buiten verblijven voor het aanmeldcentrum in Ter Apel, 

vervolgens aan nieuw arriverende asielzoekers. Het gaat om een termijn van 6 

maanden. Ik ga hieronder in op de zogenaamde voorportaal, de veiligheid, het 

operationeel team en de communicatie.   

 

Op dit moment loopt met de betrokken organisaties de afstemming over en de 

ontwikkeling van een voorportaal. Momenteel wordt aan het volgende gedacht bij 

arriverende asielzoekers in Ter Apel: Bij aankomst in Ter Apel zal een voorregistratie 

plaatsvinden door de IND in samenwerking met het COA en AVIM. De minderjarigen 

blijven in Ter Apel. Voor de volwassen mensen wordt met de politie (AVIM) de 

planning van de Identificatie en Registratie (I&R) gemaakt. Daarna wordt de 

asielaanvrager overgebracht naar (onder andere) De Marnewaard. Met een bewijs 

hebben de asielzoekers duidelijkheid over hun identificatie- en registratieafspraak 

bij AVIM en wanneer zij zich daarvoor kunnen melden in Ter Apel. Op de dag van de 

afspraak met AVIM worden de asielzoekers gecontroleerd overgebracht naar Ter 

Apel voor het vervolgproces. Het Rijk zal zorgen voor het vervoer van de mensen 
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naar Marnewaard en terug naar Ter Apel.  De mensen die geen I&R nodig hebben, 

de nareizigers, worden naar Zevenaar gebracht voor het vervolgproces. 

Ook zal het Rijk zorgdragen dat vervoer naar het NS treinstation Groningen wordt 

georganiseerd, indien duidelijk wordt dat in de locatie verblijvende personen niet 

meer voor I&R in aanmerking willen komen en willen vertrekken. 

In principe gaan de asielzoekers na de I&R door naar de (crisis)noodopvang. Zij 

komen dus niet terug naar De Marnewaard. Ik wil dus ook benadrukken dat op De 

Marnewaard geen I&R plaatsvindt, en dus ook geen aanmeldproces. De mensen 

zullen slechts kortstondig in De Marnewaard verblijven.  

 

Ik vind het ook zeer belangrijk te benadrukken dat we zullen voorzien vanaf het 

moment dat de opvang in gebruik wordt genomen in maximale veiligheid, zowel op 

het terrein als in de omgeving, de dorpen Zoutkamp en Vierhuizen. Op de locatie zal 

naast de benodigde opvang en zorg, 24/7 beveiliging aanwezig zijn. De locatie zal 

zo worden georganiseerd dat de mensen zoveel mogelijk op de locatie blijven. Het 

terrein wordt uitsluitend en alleen voor kort verblijf ingericht.  
Tegelijkertijd zullen de basisvoorzieningen zodanig zijn, dat er voor de bewoners 

weinig reden is het terrein te verlaten. In samenwerking met u kan zo spoedig 

mogelijk gezamenlijk een veiligheidsplan worden opgesteld. Zaken als eventuele 

extra veiligheidsmaatregelen in het regulier openbaar vervoer, toezicht op de 

verkeersveiligheid (zeker gezien de N-weg langs de locatie), het gescheiden houden 

van de beide opvanglocaties en goed toezicht in de dorpen en omgeving moeten 

daarin worden vastgelegd en geborgd. De financiële lasten voor de inzet van de 

benodigde extra buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) vergoedt het Rijk. 

Voor eventuele extra politiecapaciteit kunt u, zoals de Politiewet aangeeft, een 

verzoek richten aan de regioburgemeester. De nadere uitwerking van deze 

capaciteit, inclusief een eventuele politiepost bij de opvanglocatie, kan worden 

besproken met de regioburgemeester en de politiechef. Het spreekt vanzelf dat het 

verzoek niet licht zal worden gewogen. Mocht het binnen de eenheid Noord niet 

lukken extra inzet voor uw gemeente vrij te maken, zal vervolgens worden gekeken 

naar de andere eenheden.  

 

Inmiddels wordt een operationeel team opgezet, onder leiding van het COA, met 

deelname van Defensie en het ministerie van Justitie en Veiligheid, voor de opbouw 

en inrichting van de opvang. Dit team werkt daarin graag nauw samen met een 

contactpersoon van uw gemeente en een contactpersoon van de veiligheidsregio. De 

contactgegevens zijn inmiddels uitgewisseld.   

 

Ik begrijp goed dat het voor u essentieel is om de communicatie hieromtrent 

zorgvuldig te laten verlopen. Graag wil ik u mijn hulp op dat vlak aanbieden. Onder 

uw leiding helpen en denken we daarin graag mee.   

 

Ik hoop dat u deze afspraken met mij wilt uitwerken. Gezien de hoge nood ga ik 

graag op korte termijn verder met u in gesprek.  
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Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid 

 

 

 

E. van der Burg  

 

 

 

 

 

  

  
 

 

 


