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Veiligheidsregio Groningen 

T.a.v. Voorzitter Veiligheidsregio Groningen, dhr. K. Schuiling 

Postbus 66  

9700 AB  Groningen 
 
 

 

Datum 21 oktober 2021 

Onderwerp Reactie op bijstandsverzoek artikel 51 Wet veiligheidsregio's d.d. 20 

oktober 2021 

 

 

 

 

Geachte heer Schuiling, 

 

Op 20 oktober jl. heb ik om 23.10 uur van u, in mijn hoedanigheid van minister 

van Justitie en Veiligheid als stelselverantwoordelijke voor crisisbeheersing, een 

brief ontvangen met een bijstandsverzoek. U ontvangt hierbij een antwoord van 

mij in die hoedanigheid en van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid als 

beleidsverantwoordelijke voor asiel en migratie. 

 

U geeft in uw verzoek aan dat de door- en uitstroom van asielzoekers die zich in 

Ter Apel melden stagneert, waardoor er een ruime overstijging is van het aantal 

personen die in de opvang mag verblijven. Hierdoor is de veiligheid en 

leefbaarheid van asielzoekers, medewerkers en inwoners van Ter Apel in het 

geding.  

 

U vraagt om drie acties: 

1. Noodopvang organiseren voor asielzoekers in een andere veiligheidsregio. 

2. Uitbreiding van het registratie- en identificatieproces, bij voorkeur het openen 

van het opvangcentrum in Budel. 

3. Het opzetten en delen van sluitende informatie over de instroom, doorstroom 

en uitstroom, aan te leveren door COA. 

 

Uw bijstandsverzoek is vanochtend onmiddellijk in behandeling genomen, in 

aansluiting op de intensieve inzet die de afgelopen weken en maanden reeds 

plaatsvond met het oog op toenemende instroom van asielaanvragers. 

 

In die afgelopen periode zijn al veel acties ondernomen om de 

opvangproblematiek het hoofd te bieden en Ter Apel als aanmeldlocatie te 

ontlasten, waarbij veel inzet is gepleegd door gemeenten, provincies en 

veiligheidsregio’s. 

 

Zo zijn er de afgelopen periode verschillende nieuwe opvanglocaties geopend en 

worden defensielocaties tijdelijk ingezet voor de opvang van asielzoekers. Verder 

heeft de minister van Justitie en Veiligheid op 18 oktober jl. namens het kabinet 
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in het Veiligheidsberaad over deze problematiek gesproken met het doel om 

binnen twee tot drie weken 1.500 extra opvangplekken te realiseren. In het 

Veiligheidsberaad is hierop door een aantal regio’s de bereidheid uitgesproken 

hier mee aan de slag te gaan. Dit heeft allereerst tot een aantal nieuwe mogelijke 

opties geleid om opvanglocaties te realiseren. Het COA bepaalt thans of deze 

opties geschikt zijn als opvanglocatie en, indien dat het geval is, hoeveel 

asielzoekers er binnen welke termijn kunnen worden opgevangen. Over deze 

uitkomsten zullen wij u, en de andere leden van het Veiligheidsberaad, op een 

later moment inhoudelijk terugkoppelen. 

 

In de tweede plaats hebben bovengenoemde inspanningen ertoe geleid dat er, om 

specifiek het aanmeldcentrum Ter Apel op korte termijn te ontlasten, deze week 

in totaal 500 extra opvangplekken ter beschikking komen in Almere en 

Gorinchem. Aankomende week komen daar vrijwel zeker 600 opvangplekken bij. 

Daarmee heeft een en ander in ieder geval geresulteerd in circa 1.100 extra 

opvangplekken. We realiseren ons evenwel terdege dat er op de korte termijn 

meer nodig is.  

 

De staatssecretaris is met het COA en andere betrokken partijen in gesprek om te 

bepalen hoe aan uw verzoeken zo spoedig mogelijk tegemoet kan worden 

gekomen. Vandaag wordt vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid 

hoogambtelijk contact met u en de burgemeester van Westerwolde opgenomen. 

Op basis van deze gesprekken zal worden bepaald welke concrete maatregelen 

nodig mochten blijken en of daarnaast op termijn een nader gesprek op 

bestuurlijk niveau gewenst is. Bij het vervolg zullen met name de commissarissen 

van de Koning en, via hen, het lokaal bestuur worden betrokken. Ten aanzien van 

uw derde verzoek zal het COA met uw veiligheidsregio in overleg treden over de 

exacte informatiebehoefte, zodat voor Westerwolde en veiligheidsregio Groningen 

stelselmatig inzicht bestaat in de bezetting in Westerwolde en over het beeld 

rondom instroom en opvang, voor zover het COA daarover beschikt. 
 

Wij informeren u zo spoedig mogelijk over de verdere inhoudelijke invulling van 

de verzoeken die u heeft gedaan, zodat op afzienbare termijn de druk op 

Veiligheidsregio Groningen kan worden gereduceerd. 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Ferd Grapperhaus  Ankie Broekers-Knol 

De minister van Justitie en Veiligheid  De Staatssecretaris van Justitie 

en Veiligheid 
 

 

 

 

I.a.a.: de commissaris van de Koning van Groningen, de voorzitter van de Tweede 

Kamer der Staten-Generaal en de minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijkrelaties 


