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Samenvatting en karakterisering mediabeeld
• Veel aandacht voor de beslissing van het kabinet om voor het eerst een vergunning 

te geven voor opvang van asielzoekers, zonder akkoord van de gemeente, namelijk 
voor een azc in Albergen. Vrijwel alle landelijke media berichten over het COA dat 
een hotel in Albergen heeft gekocht. In de kranten is de berichtgeving wat meer 
summier dan online.

• In de berichtgeving worden ook reacties geplaatst: bewoners geven aan zich vooral 
overvallen te voelen, fractievoorzitters van de coalitiepartijen van de gemeente 
Tubbergen hebben dinsdagavond raadsvragen gesteld.

• Voor een demonstratie bij het hotel in Albergen is vooral op social media en op 
enkele nieuwssites aandacht. Daarbij wijst men op onbegrip onder bewoners die zich 
overvallen voelen.

• Op social media oproepen tot geweld, protest, brandstichting. Opvallend is dat er een 
link wordt gelegd met boerenprotesten en bestaande complottheorieën en de keuze 
voor een locatie in het oosten van het land t.o.v. Den Haag / Randstad.

• Voor de situatie in Ter Apel is ook veel aandacht. Landelijke media baseren hun 
berichtgeving op die van RTV Noord: er wordt gesproken van een grimmige sfeer met 
veel vechtpartijen en veel asielzoekers die buiten het aanmeldcentrum verblijven. De 
autoriteiten hebben ingegrepen en tenten verwijderd omdat dit een onveilige situatie 
zouden creëren. Groningse ondernemers en VluchtelingenWerk reageren verbaasd op 
de ingreep, burgemeester Velema stelt daarentegen dat hij achter zijn besluit staat.

Informatievoorziening
• Het nieuws dat het kabinet van plan is voor het eerst een vergunning te geven voor 

opvang van asielzoekers, zonder akkoord van de gemeente, domineert het 
mediabeeld. Gisteravond melden vrijwel alle landelijke media online dat het COA een 
hotel in Albergen heeft gekocht voor de vergunningverlening voor een azc in 
Albergen. In de berichtgeving benadrukt dat het kabinet de gemeente Tubbergen, 
waar Albergen ligt, passeert en dat dit een noodgreep is van het kabinet. Later op de 
avond worden er nog reacties geplaatst in de artikelen van o.a. VluchtelingenWerk en 
wethouder Ursula Bekhuis. In de kranten is vanochtend kort aandacht voor het 
besluit van het kabinet.
- RTV Oost en Nieuwsuur peilen reacties bij bewoners en de lokale politiek in 

Albergen. De fractievoorzitters van de coalitiepartijen van de gemeente 
Tubbergen hebben dinsdagavond raadsvragen gesteld. Ze willen onder meer 
weten of het college zich net als de partijen zorgen maakt over de gevolgen van 
een eventuele opvanglocatie in Albergen.

- Verschillende nieuwssites meldden gisteravond dat een groep demonstranten 
heeft geprotesteerd bij het hotel in kwestie. Volgens Tubantia ging het om enkele 
honderden mensen. De sfeer zou gemoedelijk geweest zijn. NOS neemt de 
berichtgeving van de regionale krant over.



• Ook veel aandacht in de landelijke media voor de situatie in Ter Apel. RTV Noord 
meldt in de avond dat het 'uitzonderlijk onrustigþÿ �� is in Ter Apel vanwege veel
vechtpartijen en honderden wachtende asielzoekers buiten het aanmeldcentrum. Alle
landelijke media nemen dit over. Later op de avond grepen autoriteiten in door het
verwijderen van tenten, die gegeven waren door Groningse ondernemers, omdat ze
niet bijdragen aan een structurele oplossing en de situatie buiten de poort juist
onveilig zouden maken.

• De Volkskrant schr jft in een uitgebreid artikel over het geld dat gemeenten kunnen 
krijgen voor tijdelijke opvang van statushouders in hotels en pensions. Volgens de
krant wordt van dit budget weinig gebruik gemaakt

Schadebeperking (waarneembaar gedrag)

• Autoriteiten grijpen in Ter Apel: tenten werden weggehaald omdat dit onveilig zou 
zijn. Ook werd de N366 afgesloten.

Betekenisgeving en opinie

Albergen

• VluchtelingenWerk Nederland noemt het passeren van gemeenten niet fraai maar ook
noodzakelijk. De organisatie plaatst een uitgebreide reactie op Twitter; dit wordt veel
overgenomen in de berichtgeving.

• Op social media wordt de ingreep van het kabinet in verband gelegd met de
vakantieperiode. Men wijst erop dat het kabinet dit doet in deze periode zodat het
minder opvalt en de Kamer met reces is.

• Tevens wordt op social media veel gereageerd op de ingreep van het kabinet en de
demonstratie bij het hotel in Albergen. Er worden veel berichten geplaatst over
burgerlijke ongehoorzaamheid (protest, verzet, geweld, brandstichting).

• Sommigen leggen verband met de boerenprotesten: er zou sprake zijn van eenzelfde
soort dwang vanuit Den Haag als in het stikstofdossier.

• In de landelijke politiek reageren PVV-leider Wilders en JA21 kritisch op het besluit
van het kabinet. Wilders noemt het besluit van het kabinet 'einde democratie JA21
heeft een Kamerdebat aangevraagd.

Ter Apel

• CvdK  was gisteravond bij Op1 te gast over gaswinning in Groningen. Paas
reageerde terloops over de situatie in Ter Apel en Tubbergen: hij noemt het
'verbijsterend dat het tot dit soort toestanden heeft moeten komen

• Op het verwijderen van tenten door de autoriteiten wordt negatief gereageerd door
de Groningse ondernemers die de tenten gaven uit liefdadigheid. VluchtelingenWerk- 
directeur  noemt het 'verschrikkelijkþÿ �� en 'niet uit te leggenþÿ �� omdat de
asielzoekers geen alternatief aangeboden wordt.

• Burgemeester Velema reageert op Radio Noord dat de tenten een onveilige situatie
creëerden omdat de tenten dicht bij elkaar stonden Bij een eventuele brand ontstaat
er gelijk een levensgevaarlijke situatie. Bij zo'n risico ben ik verantwoordelijk en dat
risico wilde ik niet voor mijn rekening nemen
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Voorbeelden van social media:

Twitter:

“Mensen in Albergen gemeente Tubbergen kijk uit met dat vuurwerk. Straks brand dat hotel 
af en dan kunnen er geen #asielzoekers worden opgevangen"

“Hopelijk steekt niet iemand dat leegstaande hotel in brand zeg!"

“Zou Eric van der Burg een vrouw en dochters hebben? Ik hoop het. Wat ik nog meer hoop? 
Dat zijn vrouw en dochters dagelijks verkracht gaan worden door de door Eric zelf 
binnengehaalde gelukszoekers. Zou hij dan ook zeggen hoe meer hoe beter?"

Facebook:

“Kan iemand dat hotel in de fik steken? Krijgt de eigenaar ook een vergoeding, iedereen blij"

“Als ik Tubbergen was zou ik het hotel met de grond gelijk maken"

“Knokploeg erheen korte metten mee maken"

“Het lijkt erop dat de revolutie begint in Tubbergen.."


