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Geachte heer Kuipers, geachte heer Schuiling, 

 

Hierbij informeer ik u over het resultaat van de getroffen maatregelen gericht op 

het op peil brengen van de hygiëne rondom het Aanmeldcentrum (AC) Ter Apel. 

De noodzaak hiervoor beschreef ik in mijn brief van vrijdag 26 augustus jl..  

 

Gezamenlijke afstemming en acties 

Alle betrokken partijen bleken afgelopen zondag in een door de Inspectie 

Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) georganiseerd overleg bereid om bij te dragen 

aan het verbeteren van de hygiëne rondom het AC. De betrokken partijen waren: 

Veiligheidsregio Groningen, GGD Groningen, COA, Het Nederlandse Rode Kruis en 

Artsen zonder Grenzen.  

 

De partijen stelden gezamenlijk het uitgangspunt vast dat er geen mensen meer 

verblijven op het veld buiten het AC in Ter Apel en dat dit absolute prioriteit heeft. 

Het tweede uitgangspunt is dat zo lang er nog mensen op het veld verblijven de 

hygiënische situatie acuut wordt verbeterd naar een aanvaardbaar niveau.  

 

Situatie zondag 28 augustus jl. 

Zondagochtend bezochten inspecteurs van IGJ nogmaals het voorterrein van het 

AC. Zij constateerden wederom een totaal gebrek aan (randvoorwaarden voor) 

hygiëne en onvoldoende beschikbaarheid van basisvoorzieningen. Zo ontbraken 

voldoende douches, wc’s en wasgelegenheden. Inmiddels is alles in gereedheid 

gebracht om vandaag of uiterlijk morgen de benodigde douches en sanitaire 

voorzieningen te plaatsen en werkend te krijgen. 

 

Naast de plaatsing en schoonmaak van douches en wc’s, was het van cruciaal 

belang dat mensen niet langer op de grond hoefden te slapen. Bij een koude nacht 

(zoals die van zaterdag op zondag) kan dit bij buitenslapers op het veld leiden tot 

gezondheidsproblemen. In het bovengenoemde overleg is door de partijen 

gezamenlijk besloten dat mensen niet langer op het veld op de grond hoeven te 

slapen. Inmiddels zijn er voldoende veldbedden en slaapzakken aanwezig en is er 

een dekzeil geïnstalleerd. Hierbij merkt de IGJ op dat bij regen of kou een dekzeil 

boven veldbedden niet genoeg is. Ook zijwanden en grondplaten zijn dan nodig.  
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Bezoek verblijfssituatie AMV 

Zondag heeft de IGJ ook de wachtruimtes bezocht waar alleenreizende 

minderjarige vreemdelingen (AMV) geïmproviseerd werden opgevangen op 

stoelen. De fysieke en hygiënische omstandigheden zijn daar in vergelijking met 

het veld op een zeer basaal niveau op orde (maar niet op een niveau dat 

normaliter bij een dergelijke locatie mag worden verwacht). Op het moment van 

het inspectiebezoek werd een overplaatsing voor deze groep gerealiseerd. Aan het 

einde van de dag waren er geen AMV meer in de ruimte aanwezig. Samen met de 

Inspectie Justitie en Veiligheid (IJ&V) geeft de IGJ in een apart traject opvolging 

aan de opvang van AMV.  

 

Grote betrokkenheid  

Het is indrukwekkend dat partijen in gezamenlijkheid hun verantwoordelijkheid 

namen om de hygiënische omstandigheden acuut op orde te krijgen. De IGJ heeft 

de grote betrokkenheid van medewerkers ter plaatse gezien en waardeert deze 

zeer. Vanuit het oogpunt van de volksgezondheid dragen de getroffen 

maatregelen sterk bij aan een verbetering van de situatie.   

 

De IGJ vertrouwt erop dat partijen blijvend verantwoordelijkheid nemen en blijft 

zicht op de hoogte stellen van de ontwikkelingen. Ik vertrouw erop u hiermee 

voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

 

 

Drs. A.J.M. van der Putten 

Hoofdinspecteur Jeugd en Maatschappelijke zorg 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 

 


