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Samenvatting en karakterisering mediabeeld
• Er wordt door enkele landelijke media opgemerkt dat het weer drukker begint te 

worden in Ter Apel. Vannacht waren er tot laat nog zo'n 200 asielzoekers buiten het 
aanmeldcentrum. Het COA benadrukte dat er slaapplekken voor hen gevonden zou 
worden; dit gebeurde uiteindelijk ook.

• In artikelen over de Miljoenennota wordt opgemerkt dat er relatief veel geld gaat 
naar migratie.

• Schip Silja Europa, dat plek biedt voor 1000 asielzoekers, is aangekomen in Velsen- 
Noord. Verwachting is dat het schip binnen vijf dagen gebruikt kan worden voor 
opvang en verlichting kan bieden voor Ter Apel.

Informatievoorziening
• Online wordt gemeld dat het vannacht druk was buiten het aanmeldcentrum in Ter 

Apel. Enkele landelijke media meldden vannacht dat het om een groep van zo'n 200 
asielzoekers zou gaan die vermoedelijk de nacht buiten moest doorbrengen. Het COA 
wist uiteindelijk voldoende opvangplekken te vinden voor de grote groep 
asielzoekers.

• Enkele media hebben in het kader van Prinsjesdag aandacht voor de kosten van het 
ministerie van JenV, en daar valt op dat er meer geld gaat naar migratie. NRC schrijft 
dat er relatief veel geld gaat naar migratie, en dat het de een na grootste kostenpost 
wordt van het ministerie. Soortgelijk schrijft De Telegraaf over de kosten die naar 
migratie gaan. NOS voegt toe dat er structureel geïnvesteerd wordt in het COA en de 
IND, zodat de asielprocedures en de asielopvang stabieler en toekomstbestendiger 
worden.

• In regionale media veel aandacht voor opvangplekken in gemeenten. Hieronder de 
meest opvallende artikelen:
- NH Nieuws meldt dat het schip Silja Europa vanochtend is aangekomen in Velsen- 

Noord. De omroep voegt toe dat het COA drie tot vijf dagen nodig heeft om het 
schip en de kade in orde te maken voor de opvang.

- Tubantia meldt dat de gemeente Tubbergen een overeenkomst heeft getekend 
voor de opvang van asielzoekers, zonder een einddatum. De website schrijft dat 
dat in de raadsvergadering van dinsdagavond onverwacht bekend werd gemaakt.

- De Gelderlander schrijft dat de gemeente Nijmegen op zoek is naar een nieuwe 
crisisopvang waar 200 tot 250 asielzoekers opgevangen kunnen worden. Een 
nieuw opvangkamp vergelijkbaar met Heumensoord sluit de gemeente uit.

Schadebeperking (waarneembaar gedrag)



Betekenisgeving en opinie

• Media belichten de kosten die naar migratie gaan in de Miljoenennota. Daarbij wordt 
opgemerkt dat het om relatief veel geld gaat en wordt migratie 'een groot probleem’ 
genoemd.

• Op social media doen enkele journalisten verslag van de situatie in Ter Apel. Zij zien 
dat het weer drukker begint te worden buiten het aanmeldcentrum en dat 
opvangplekken rondom Ter Apel vol beginnen te raken. De verwachting wordt 
uitgesproken dat de situatie daarom gaat escaleren als er niet meer opvangplekken 
worden gevonden op de korte termijn. VluchtelingenWerk stelt n.a.v. het nieuws op 
Twitter dat er snel een doorbraak nodig is, omdat we 'met pleisters plakken' deze 
winter niet gaan doorkomen.

• Tubantia merkt op dat lokale partijen in Tubbergen 'witheet’ zijn over de 
overeenkomst die de gemeente heeft gesloten voor de opvang van asielzoekers. De 
overeenkomst werd tijdens een raadvergadering onverwachts bekend gemaakt.


