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Hooggeachte heer Rutte, geachte leden van het kabinet, 

 

Op maandag 28 maart jl. sprak het Veiligheidsberaad met de staatssecretaris van Justitie 

en Veiligheid, de heer Van der Burg over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. 

Hierbij is specifiek ingegaan op de acute situatie die is ontstaan in Ter Apel, met grote en 

onacceptabele impact op de veiligheid en leefbaarheid voor asielzoekers, medewerkers 

en inwoners van Ter Apel.  

 

In antwoord op het bijstandsverzoek dat de Veiligheidsregio Groningen op grond van 

artikel 51 van de Wet veiligheidsregio’s heeft ingediend bij het kabinet, is de 

veiligheidsregio’s verzocht om de acute situatie te verlichten door per veiligheidsregio de 

komende week tijdelijk ruimte te maken voor de opvang van asielzoekers totdat in de 

openstaande opvangopgave is voorzien. Daarnaast verzoekt het kabinet de 

veiligheidsregio’s om het aantal statushouders op AZC-locaties terug te brengen door 

hen voorlopig te huisvesten in hotels of accommodaties in de gemeente waarmee een 

koppeling is gemaakt en in bestaande tussenvoorzieningen.  

 

De veiligheidsregio’s onderstrepen het belang en de urgentie van het ontlasten van de 

huidige situatie in Ter Apel en zijn bereid om de Veiligheidsregio Groningen te helpen in 

het organiseren van humane opvang voor vluchtelingen. De veiligheidsregio’s 

coördineren de zoektocht naar opvangplekken, die door het COA worden gerealiseerd en 

geëxploiteerd. Deze inspanningen komen bovenop de inzet van veiligheidsregio’s voor 

het coördineren van de realisatie van opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. 

 

Voor de opvang van vluchtelingen is momenteel breed draagvlak in de samenleving. Het 

is van belang dat dit draagvlak behouden blijft. Daar hebben gemeenten, maar ook het 

kabinet een belangrijke taak in. Er is landelijk beleid nodig om de toenemende 

vluchtelingenstroom structureel het hoofd te bieden en voorkomen dat er wederom 

mensonterende omstandigheden zich voordoen, zoals nu in Ter Apel. Dit kan niet gelaten 

worden bij decentrale overheden als provincies, veiligheidsregio’s en gemeenten. Het 

Rijk moet hierin zijn verantwoordelijkheid nemen. 
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Het Veiligheidsberaad constateert dat veiligheidsregio’s en gemeenten momenteel tegen 

de operationele grenzen aan lopen. Met de grote toestroom van vluchtelingen komen 

huisartsen, scholen en andere voorzieningen onder druk te staan.  

 

Om deze immense opgave succesvol op te pakken, verzoekt het Veiligheidsberaad het 

kabinet met klem om het instellen van juridisch instrumentarium in de vorm van 

aanwijzingsbevoegdheid en een mogelijkheid tot vorderen van opvangmogelijkheden. Dit 

is nodig om de druk van de vluchtelingenstroom op de samenleving gelijkmatig over het 

land te verspreiden en om met spoed opvanglocaties beschikbaar te krijgen. Op dit 

moment vindt medewerking voor het oplossen van het opvangvraagstuk plaats op 

vrijwillige basis. De grenzen van wat mogelijk is op basis van vrijwilligheid, zijn nu bereikt. 

Een zekere mate van dwang is nodig om ook de toekomstige vluchtelingenstroom op te 

kunnen vangen. De veiligheidsregio’s willen hierbij nadrukkelijk geen tweedeling maken 

in de bejegening van de vluchtelingenstroom.  

 

De veiligheidsregio’s zijn vastberaden in het aanbieden van de hulp om dit acute 

vraagstuk succesvol op te lossen, maar zij kunnen dit niet alleen. Het Veiligheidsberaad 

doet daarom een klemmend beroep op het kabinet om de veiligheidsregio’s te 

ondersteunen in deze taak. Het organiseren van juridische mogelijkheden is daarbij 

essentieel. Ook is het van belang dat het kabinet met urgentie landelijk beleid realiseert 

over opvang van vluchtelingen. Situaties zoals zich nu voordoen in Ter Apel moeten voor 

de (nabije) toekomst voorkomen worden voor alle vluchtelingen.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

      

H.M.F. Bruls,     J. Klijnsma, 

Voorzitter Veiligheidsberaad    Namens de Rijksheren 

Commissaris van de Koning Drenthe 

 

 

 

 

 

 

Deze brief is eveneens verzonden aan: 

De leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

De leden van de Tweede Kamer der Staten-General 


