
SCHRIFTELIJKE VRAGEN, ex artikel 42 Reglement van Orde 

 

Gericht aan 
 
 

College van Gedeputeerde Staten/Commissaris van de Koning  

Inleidende toelichting 
 

Al meer dan 400.000 mensen zijn op de vlucht geslagen 
vanwege de oorlog in Oekraïne. Het Centraal Opvangorgaan 
Asielzoekers (COA) heeft een tekort aan plekken voor (tijdelijke) 
opvang.  
 
Na de val van Kabul in augustus 2021 en de komst van 
Afghaanse vluchtelingen naar Nederland, leidde dit tot 
onmenselijke situaties in de opvanglocaties.  
 
Op 2 maart 2022 stond een artikel1 op de website van  Omrop 
Fryslan. In dit artikel gaat Commissaris van de Koning (CvdK) de 
heer Brok in op situatie in Oekraïne en de rol van de provincie 
bij het opvangen van vluchtelingen uit Oekraïne.   
 
Eerder hebben de partijen PvdA, GrienLinks, D66 en 
ChristenUnie al haar zorgen geuit over de opvang van 
vluchtelingen  en de oproep gedaan om ook als provincie te 
kijken wat wij kunnen om te voorkomen dat er onmenselijke 
situaties ontstaan.   
 
In het licht van de situatie hopen wij dat u de geste wil doen 
aan Provinciale Staten deze vragen te beantwoorden, ondanks 
dat (sommige van) de vragen raken aan taken van de CvdK als 
Rijksheer. 
 
De partijen PvdA, GrienLinks, D66, ChristenUnie en SP maken 
zich zorgen en stellen daarom de volgende vragen.   

Vragen 
 
 

1. De Nederlandse overheid en de Europese Unie pleiten altijd 

voor de opvang van vluchtelingen in de regio. Als het om de 

oorlog in Oekraïne gaat, zijn wij de regio. Bent u het met 

ons eens dat wij de verplichting hebben om (extra) 

vluchtelingen op te vangen? Zo nee, waarom niet?  

2. In het artikel op Omrop Fryslân geeft CvdK de heer Brok aan 

te wachten op een formele vraag. Waarom wordt er niet 

voor gekozen om het voortouw te nemen in het 

bijeenroepen van de regietafel en het doen van een 

concreet aanbod? 

3. Is geïnventariseerd welke mogelijkheden er in de provincie 

zijn voor de (tijdelijke) opvang van vluchtelingen passend bij 

de aard en schaal(zoals via het particuliere initiatief 

Takecarebnb)? Zo ja, wat is daarvan de uitkomst en is dit 

gecommuniceerd richting de VNG? 

 
1 Omrop Fryslân, 2 maart 2022, Provincie wacht formeel op vraag voordat het Oekraïne-actie 
coördineert | Omrop Fryslân (omropfryslan.nl), geraadpleegd op 2 maart 2022  

https://www.omropfryslan.nl/nieuws/1134131-provincie-wacht-formeel-op-vraag-voordat-het-oekraine-actie-coordineert
https://www.omropfryslan.nl/nieuws/1134131-provincie-wacht-formeel-op-vraag-voordat-het-oekraine-actie-coordineert


4. Bent u bereid om samen met de Friese gemeenten het 

gesprek aan te gaan om in deze uitzonderlijke situatie alles 

op alles te zetten om te zoeken naar/creëren van extra 

mogelijkheden voor menswaardige opvang in onze 

provincie? Zo nee, waarom niet?  

5. Wat kan de provincie vanuit haar coördinerende of 

faciliterende rol betekenen bij het ondersteunen van de 

Friese gemeenten bij het creëren of klaarmaken van 

opvanglocaties?  

6. Bent u als DS bereid om namens de provincie een rol te 

nemen in het ondersteunen van gemeenten en COA bij het 

huisvesten en opvangen van vluchtelingen, middels 

praktische inzet van mensen en (financiële) middelen? 

 

Indiener(s) Edou Hamstra, PvdA  
Charda Kuipers, GrienLinks 
Danny van der Weijde, D66 
Lieuwe van der Pol, ChristenUnie 
Hanneke Goede, SP  

 

Datum 2 maart 2022  

 


