
Vragen m.b.t SB Acties provincie naar aanleiding van de situatie in Oekraïne
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.

Vraag / Input Antwoord / Reactie

GroenLinks 1 In hoeverre wordt er nu al nagedacht over de langere 
termijn status van Oekraiense vluchtelingen? Lopen daar 
al gesprekken over via de VRU en met het COA? Wat als 
deze vluchtelingen niet binnen de nu geldende 
visatermijnen terug kunnen of willen naar hun eigen land? 
Wat GroenLinks betreft lijkt het ons zinnig als er een aantal 
scenario’s worden uitgewerkt zodat daarmee ook 
handelingsperspectief komt voor na deze eerste acute 
fase. Hoe ziet de provincie dit?

De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) voert in samenwerking met de 
Provinciale regietafel (PRT) , gemeente en het COA gesprekken over 
de termijnen. De Oekraïense vluchtelingen kunnen visum vrij verblijven 
binnen de Europese landen. Er worden meerdere scenario’s uitgewerkt 
zodat er ook perspectief is voor de langere termijn. De provincie 
ondersteunt gemeenten en organisatie bij de uitwerking van die 
plannen. Overigens realiseren we ons daarbij dat de uitvoering van 
deze mogelijke oplossingen buiten gewoon complex zal zijn en het 
nodige zal vragen van de verschillende overheden, inwoners en private 
partijen.

2 In  lijn  met  de  punten  in  de  brief;  Er  zijn  een  aantal 
Utrechtse  gemeenten  die  momenteel  energiecontracten 
hebben met Gazprom. Hoe ligt dat voor de provincie zelf, 
en is GS/ CvdK het met Groenlinks aan dat dit onwenselijk 
is? Is de Provincie bereidt om gemeenten te ondersteunen 
om zo snel mogelijk van deze contracten af te komen?

Het provinciehuis wordt verwarmt dmv stadsverwarming, wij hebben dus 
geen contract met Gazprom.

De provincie zal, indien gemeenten daar om vragen, kijken of we 
kunnen helpen. Tegelijkertijd hebben we ook begrip voor de lijn van de 
VNG dat het op dit moment niet mogelijk is om van gascontracten met 
Gazprom af te komen zonder dat dit voordelig is voor Rusland.  
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