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Geachte dames Van der Graaf en Oudman en heren Steenbergen en Van der 
Born, 

Naar aanleiding van de toenemende en aanhoudende vluchtelingenstroom in onze 
provincie heeft u aan ons College per brief van 7 september jl. onderstaande twee 
vragen gesteld. In deze brief beantwoorden wij uw vragen. 

1. Is het College bereid op korte termijn met de Groninger gemeenten het 
gesprek aan te gaan over de mogelijkheden waarop de provincie de 
gemeenten kan ondersteunen en medewerking kan verlenen bij de opvang van 
vuchtelingen in onze provincie? En daarbij alles te doen wat in het vermogen 
van de provincie ligt? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord: Er heeft inmiddels een gesprek met de Groninger gemeenten plaats
gevonden, namelijk op 11 september jl. Ook COA was daarbij aanwezig. Wij 
hebben met gemeenten afgesproken om alles te doen wat in onze macht ligt om 
de gemeenten te ondersteunen bij de opvang van vluchtelingen. 

2. Is het College bereid om buslijn 273 richting het aanmeldcentrum in Ter Apel 
ook in de nieuwe dienstregeling beschikbaar te houden en zo mogelijk te 
intensiveren om de grote groepen vluchtelingen op een goede manier op de 
plaats van bestemming te brengen? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord: Wij herkennen het probleem dat veroorzaakt wordt door de grote stroom 
vluchtelingen naar het aanmeldcentrum in Ter Apel en dat deze stroom tot grote 
druk leidt op de busverbinding van Emmen naar Ter Apel. Zoals aan u gemeld op 
9 september 2015 in de vergadering van de commissie Mobiliteit, economie en 
energie hebben wij de discussie wat breder getrokken dan alleen het in stand 
houden van lijn 273. Wij hebben in overleg met de betrokken partijen nadrukkelijk 
gekeken waar nu het probleem zit bij het vervoer van de vluchtelingen van Emmen  
naar het aanmeldcentrum in Ter Apel en hier een oplossing voor gezocht. 

Wij zijn dan ook verheugd u te kunnen melden dat wij in overleg met de betrokken 
partijen tot een oplossing zijn gekomen. Voor gedetailleerde informatie over de 
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gekozen oplossing, venA/ijzen wij u naar het bijgevoegd persbericht (bijlage 1), dat 
wij hierover afgelopen donderdag 17 september 2015 hebben gepubliceerd. Wij 
zijn voornemens de kosten te dekken uit het budget POP/gebiedenbeleid, 
algemeen onverdeeld. De overheveling hieruit naar het OV-budget zullen wij 
verwerken in de Integrale Bijstelling. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

, secretaris. 

Bijlage: persbericht. 
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Groningen/Assen, 17 september 2015 

Extra bussen Emmen-Ter Ape! AZC  
voor vervoer vluchtelingen 
De provincies Drenthe en Groningen hebben, in overleg met de 
gemeenten Emmen en Vlagtwedde en het COA, besloten extra 
bussen in te zetten om de stroom asielzoekers op een goede manier 
te kunnen vervoeren naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Per dag 
reizen veei asielzoekers naar het aanmeldcentrum in Ter Apel en dat 
heeft geleid tot grote druk op de busverbinding van Emmen naar Ter 
Apei, iijn 73. 

Met het groter worden van de vluchtelingenstroom naar Ter Apel strandden 
reizigers op stations in Amsterdam, Utrecht en Emmen. Vanuit Amsterdam 
en Utrecht zijn extra bussen ingezet voor reizigers die de laatste trein 
hadden gemist. In opdracht van de gemeente Emmen reden vorige week al 
taxi's om 's nachts in Emmen gestrande reizigers naar het AZC in Ter Apel te 
brengen. Vanaf maandag 13 september zijn extra bussen overdag en op de 
tijden van de laatste trein gaan rijden. Hiermee werd de eerste nood 
gelenigd. Op de looproute van de bushalte naar het AZC ontstonden wel 
verkeersonveilige situaties met vluchtelingen op de weg. Daarom gaat de 
provincie Groningen bij de N366 een aantal kleine maatregelen nemen om 
de veiligheid te vergroten. 

Gedeputeerde Fleur Graper (provincie Groningen) en Gedeputeerde Henk 
Brink (provincie Drenthe): 'Wij willen dat vluchtelingen op een verantwoorde 
wijze worden vervoerd tussen Emmen en Ter Apel. Op de looproute naar het 
AZC ontstonden verkeersonveilige situaties en wij willen dat oplossen door 
extra bussen in te zetten.' 

In overleg met alle partijen is het volgende besloten: 
• op iedere trein in Emmen een bus van lijn 73 aan te laten sluiten, dus ook 
's avonds; 
• eenmaal per uur rijdt een bus van lijn 73 rechtstreeks naar de hoofdingang 
van het AZC in Ter Apel. Omdat deze bus rechtstreeks naar de hoofdingang 
van het AZC rijdt worden vluchtelingen zoveel mogelijk naar deze bussen 
verwezen. Deze bus kan ook door reguliere reizigers naar Ter Apel worden 
gebruikt. Tijden van deze bus zijn: 
O ma-vr: ieder uur tussen 12.05u en 0.05u en om Ol.ZOu 
O za: ieder uur tussen 12.05u en 2.05 u 
O zo: ieder uur tussen 12.05u en O.OSu 
• De reguliere lijn 73 wordt waar nodig versterkt met extra bussen. Tijden 
kunnen mogelijk nog wijzigen. 
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De extra bussen rijden vanaf vandaag tot nader orde. Bij de wijziging van de 
dienstregeling op 13 december 2015 wordt bekeken of en in welke vorm 
extra bussen nodig blijven. De kosten worden betaald door de provincies 
Drenthe en Groningen en gaan niet ten koste van het budget voor het 
reguliere openbaar vervoer. 
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Noot voor de pers: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeiing 
Bestuur, Juridische Zaken en Communicatie, telefoon (050) 3164129. Buiten kantoortijd 
en in het weekend: 06 22668447. 


