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Hotelschip voor opvang
van 112 asielzoekers
FRANK VON HEBEL

GRONINGEN De bed-bad-broodop-
vang in het voormalige F1-hotel in
Groningen wordt uitgebreid met
een hotelschip voor maximaal 112
uitgeprocedeerde asielzoekers.

Het hotelschip De Amanpuri legt
naar verwachting op 9 januari aan
nabij de Berlagebrug aan de noord-
zijde van het Eemskanaal. Het schip
ligt nu nog in de haven van Harlin-
gen. Het blijft drie tot vier maanden
op vijf minuten lopen van het F1-ho-
tel liggen.

Uitbreiding van het aantal slaap-
plekken voor uitgeprocedeerde en
dakloze asielzoekers is noodzakelijk.
,,Hun aantal groeit. Als dit schip er
niet komt, dan slapen straks mensen
op straat’’, zegt directeur John van
Tilborg van de vluchtelingenorgani-
satie INLIA die verantwoordelijk is
voor de bed-bad-broodopvang. ,,In
het F1-hotel zitten nu 110 mensen.
Daarmee zitten we aan het plafond.’’

Als de uitbreiding van de opvang

aan de Helsinkiweg komend voor-
jaar wordt opgeleverd, vertrekt het
schip weer. Van Tilborg: ,,Er komen
units bij met in totaal 176 bedden.
We verwachten dat dit voldoende is
voor de komende periode.’’

De gemeente Groningen betaalt
de huur van het schip. ,,Eind septem-
ber hebben we besloten de bed-bad-
broodopvang uit te breiden met een
aantal units’’, legt wethouder Ton
Schroor (D66) uit. ,,Deze worden
naar verwachting komend voorjaar
geplaatst en moeten dan nog gereed
worden gemaakt. Omdat uitbrei-
ding al op korte termijn noodzake-
lijk is, huren we eerst deze boot.’’

De omwonenden van de ligplaats
aan het Eemskanaal zijn volgens de
gemeente gisteren geïnformeerd.

In elke scheepscabine van het ho-
telschip komen twee of drie vluchte-
lingen. ,,Alleen als er medische rede-
nen zijn, ligt er één persoon.’’

Uitgeprocedeerde asielzoekers
die gebruik maken van de bed-bad-
broodregeling verblijven nu niet al-
leen in het F1-hotel, maar ook op an-

‘Als dit schip er
niet komt, dan
slapen straks
mensen op straat’
dere locaties. Van Tilborg: ,,In de
stad zijn 27 woningen en apparte-
menten. Er is ook nog een locatie in
Delfzijl.’’

Zodra het schip er ligt, worden de-
ze onderkomens overbodig. ,,We
verwachten dat als de uitbreiding
klaar is, we voorlopig voldoende op-
vang hebben. Mocht dit niet het ge-
val zijn, dan kunnen we op twee
vleugels van de uitbreiding er nog
één verdieping bij bouwen. Ook heb-
ben we nog appartementen als re-
servecapaciteit.’’

INLIA is naast de dagelijkse lei-
ding op de boot ook verantwoorde-
lijk voor toezicht, beveiliging en
nachtbeheer. De Amanpuri vertrekt
binnenkort uit de haven van Harlin-
gen. Het schip wordt met een sleep-

boot over zee naar Delfzijl vervoerd
en vaart via het Eemskanaal richting
Groningen.

Op het hotelschip en in het F1-ho-
tel verblijven onder meer asielzoe-
kers die geen status kregen, maar
om uiteenlopende redenen nog niet
kunnen terugkeren naar het land
van herkomst. Soms beschikken ze
niet over de juiste papieren, bijvoor-
beeld omdat het land van herkomst
niet wil meewerken aan hun terug-
keer. Omdat ze zijn uitgeprocedeerd
mogen ze niet langer in een asielzoe-
kerscentrum wonen. Zonder de bed-
bad-broodregeling komen ze op
straat terecht. Van Tilborg: ,,Er zijn
er ook die hun procedure in Neder-
land mogen afwachten maar toch
geen opvang krijgen.’’

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff
(VVD) van veiligheid en justitie zette
onlangs een streep door de financie-
ring van deze opvang nadat de ge-
sprekken met gemeenten over de
komst van acht grote opvangloca-
ties stukliepen. Groningen betaalt
deze opvang nu uit eigen zak.

Het hotelschip De Amanpuri ligt nu nog in de haven van Harlingen. FOTO HET HOGE NOORDEN


