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Inleiding 

 

In de nacht van 23 op 24 februari 2022 is Oekraïne door Russische 
troepen binnengevallen. De oorlog duurt nu tien weken en heeft 
een enorme vluchtelingenstroom op gang gebracht. Al kort na het 
uitbreken van de oorlog schatte de VN Vluchtelingenorganisatie 
UNHCR dat zo’n 4 miljoen (van de in totaal 44 miljoen) inwoners 
het land zouden ontvluchten. Na zo’n acht weken oorlog moest dit 
aantal naar boven worden bijgesteld en waren naar schatting zo’n 5 
miljoen inwoners van Oekraïne op de vlucht.  
 
Omdat een grote toestroom van Oekraïense vluchtelingen werd 
verwacht, gaf het kabinet op 7 maart 2022 aan de voorzitters 
veiligheidsregio de opdracht om in totaal 50.000 opvangplekken te 
creëren: 2.000 per veiligheidsregio, waarvan de eerste 1.000 
opvangplekken binnen twee weken gereed zouden moeten zijn. De 
veiligheidsregio’s gingen met deze opdracht aan de slag. Daarmee 
zagen vooral de gemeenten zich voor een enorme opgave gesteld. 
Naast opvangplekken dienden namelijk ook financiële bijstand te 
worden geregeld en onderwijs en zorg voor de Oekraïense 
vluchtelingen te worden georganiseerd. Om inzicht te verkrijgen in 
de ervaringen die tot nu toe bij de opvang van de Oekraïense 
vluchtelingen zijn opgedaan, heeft het lectoraat Crisisbeheersing 
van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIVP) een 
zogenoemde snelle kennismobilisatie uitgevoerd onder 
veiligheidsregio’s en gemeenten.  

Kernboodschap 

 

De Russische invasie in Oekraïne op 24 februari 2022 zorgde voor 
een volgende crisis van ongekende omvang. In enkele weken tijd 
ontstond een grote vluchtelingenstroom en de economische 
consequenties van de oorlog zijn groot en direct voelbaar. Ook 



 
maakte deze crisis enkele andere, reeds sluimerende, crises meer 
zichtbaar, zoals die van de overvolle asielzoekerscentra, de 
structurele krapte op de woningmarkt, de overbelasting van de zorg 
en het personeelstekort in het onderwijs.  
Het is mede daarom bewonderenswaardig te noemen dat zo kort 
na de coronacrisis, die veel van de samenleving had gevraagd, er 
zo veel inzet is gepleegd om binnen tien weken bijna 50.000 
vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen; ruim 34.000 vluchtelingen 
verblijven op dit moment in een gemeentelijke opvanglocatie.  
 
 
De manier waarop de opvang is georganiseerd, leert ons dat vaak 
kleinschalige opvang sneller mogelijk is en past dit ook beter bij de 
lokale situatie. Veel gemeenten wensen geen grootschalige 
asielzoekerscentra (met 500 of meer personen en vaak op afstand 
van de ‘bewoonde wereld’ gelegen).  
 
De voorzitters veiligheidsregio’s zullen de discussie moeten 
aangaan over de vraag voor welke soorten van crises zij aan de lat 
willen staan. Dat de problemen in Ter Apel (die al langere tijd 
spelen) nu opeens door de veiligheidsregio’s moeten worden 
opgelost, lijkt oneigenlijk en het risico bestaat dat het Rijk ook voor 
andere problemen die nationaal niet worden opgelost de weg van 
de veiligheidsregio’s gaat bewandelen. “De veiligheidsregio’s 
worden het werkpaard van het kabinet.” 

Consequenties 

 

Geen 

Communicatie 

 

Geen 

 

 

 


