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Onderwerp 

 

Opschaling naar GRIP4 inzake vluchtelingen- en asielcrisis 

 

Geachte gemeenteraden, 

Middels deze brief wordt u op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen rondom de vluchtelingen- 
en asielcrisis.  
 
De aanhoudende toestroom van vluchtelingen naar Nederland en het gebrek aan opvangcapaciteit in het 

land heeft de afgelopen maanden bij herhaling geleid tot ontoelaatbare situaties op het gebied van 

veiligheid, gezondheid en maatschappelijke onrust in en rond het aanmeldcentrum in Ter Apel in de 

gemeente Westerwolde.  

De crisisnoodopvang die Veiligheidsregio Groningen al maanden biedt en de andere veiligheidsregio’s sinds 

enkele weken bieden op verzoek van het Rijk blijkt onvoldoende. Er is inmiddels sprake van een landelijke 

crisis in de asielketen. Om de problemen in samenhang het hoofd te bieden, heeft het kabinet vandaag 

besloten een landelijke crisisorganisatie om de opvang en doorstroom van asielzoekers te verbeteren. Die 

organisatie wordt geleid door de Nationaal Coördinator Terrorisme (NCTV).  

Daarom heb ik als voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen in overleg met alle burgemeesters in onze 

veiligheidsregio in het verlengde van deze nationale crisisstructuur, hedenmiddag besloten op te schalen 

naar GRIP4 (gecoördineerde regionale incidentenbestrijdingsprocedure). Hiermee creëren we helderheid in 

de structuur, brengen we rust aan in het proces en zijn we geprepareerd voor de komende weken en de 

zomervakantie. Hierbij gaat het om het verminderen van de druk op Ter Apel en het doorbreken van de 

impasse rond de statushouders die uitgeplaatst moeten worden uit de opvanglocaties in het land. Hiertoe 

zal naar verwacht op korte termijn een aanvullende opdracht komen vanuit het kabinet. Deze opdracht 

willen we provinciaal invullen .  

Door de opschaling wordt een aantal bevoegdheden in de crisisbeheersing van de afzonderlijke Groningse 

burgemeesters formeel overgedragen aan de voorzitter VRG. De opschaling moet ervoor zorgen dat de 

communicatie met o.a. de betrokken organisaties (b.v. COA) eenduidig en via een centraal team verloopt en 

er op deze wijze goede afstemming plaatsvindt tussen de bestuurders. Hiertoe zal steeds nauw overleg 
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plaatsvinden met alle burgemeesters, crisispartners en VRG in het regionaal beleidsteam dat wordt 

ingesteld in een GRIP4 situatie.  

Volgende week komt het regionaal beleidsteam weer bijeen om een vervolg te geven aan deze opschaling . 
 
Mocht u vragen hebben kunt u contact opnemen met uw burgemeester. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
 
Koen Schuiling 
Voorzitter Veiligheidsregio Groningen 
 
 
 
 
 
 

 


