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Geachte dames en heren, 

De oorlog in Oekraïne houdt de samenleving bezig. Nederland probeert Oekraïne te steunen waar 
nodig. Dat zien we niet alleen terug in het overheidshandelen, maar vooral in de samenleving. 
Mensen zamelen spullen in, zijn bereid Oekraïense vluchtelingen op te vangen en overal wordt 
steun uitgesproken. Het conflict voelt soms nog ver weg, maar de gevolgen zullen reiken tot onze 
regio. De coronacrisis heeft ons geleerd dat we niet terughoudend moeten zijn om vroeg in actie 
te komen. Daarom heeft de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) deze week een 
inventarisatie gedaan van de mogelijke gevolgen voor de regio. 

In deze brief informeren wij u over de actuele stand van zaken en op welke manier we de 
komende tijd regionaal samenwerken op dit onderwerp. 

Vluchtelingen 
Op dit moment komt de stroom vluchtelingen vanuit Oekraïne op gang en er wordt rekening 
gehouden met een grote toestroom naar ons land. Landelijk wordt een eerste acute noodopvang 
voorbereid voor 2000 vluchtelingen. Deze eerste opvang wordt verzorgd door de gemeenten 
Amsterdam, Den Haag, Ede en Zaanstad. De opvang van Oekraïners verloopt niet via de reguliere 
asielprocedure. 

Op 1 maart jl. is tijdens een ingelaste bijeenkomst van het Algemeen Bestuur VRR gesproken over 
de situatie. Primair ligt de verantwoordèlijkheid voor opvang bij gemeenten, maar aangezien 
sprake is van crisisopvang is besloten dat de coördinatie in de regio wordt belegd bij de 
veiligheidsregio. De regio Rotterdam-Rijnmond realiseert 2000 opvangplekken voor Oekraïense 
vluchtelingen. 

Om deze opdracht uit te voeren bereiden de gemeenten in de regio onder regie van de VRR een 
structuur voor waarin we samen kunnen werken aan een regionale, gecoördineerde opvang. 
Hierbij zullen we een beroep doen op particulieren om opvangruimte aan te bieden. Hiervoor 
wordt een regionaal ingangsloket gerealiseerd voor aanbod vanuit de samenleving. 

Een aantal gemeenten in de regio vangt reeds reguliere vluchtelingen op vanuit een eerdere 
verzoeken van het kabinet. Deze opvang blijft ook doorgaan volgens de afgesproken termijn. 



De reguliere opvang en de opvang van Oekraïners blijven vooralsnog separate trajecten, maar 
uiteraard wordt gebruik gemaakt van de aanwezige kennis en kunde. 

Gaslevering 
Vooralsnog is er door een zachte winter voldoende gasvoorraad in Nederland. De mogelijkheid 
bestaat dat op de langere termijn alsnog tekorten ontstaan in de gaslevering. Los van de gevolgen 
voor huishoudens wordt ook gekeken naar de gevolgen voor het havenindustrieel complex. Om 
die reden wordt een inventarisatie gehouden van de eventuele consequenties van afschalen van 
de gasvoorziening. 

Cyber 
De effecten van cyberaanvallen zijn divers en daardoor onvoorspelbaar. Vooralsnog zijn er nog 
geen concrete dreigingen, maar de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid 
(NCTV) houdt er rekening mee dat Nederland getroffen kan worden. De VRR zet zich in om de 
cyberweerbaarheid bij zowel publieke- als private organisaties te verhogen en waar nodig te 
intensiveren. De planvorming vanuit de VRR en crisispartners rondom uitval gas, elektra, telecom 
en ICT zijn of worden op dit moment geactualiseerd. 

Uiteraard brengen de voorbereidingen en de opvang kosten met zich mee voor gemeente en 
veiligheidsregio. Dit punt is scherp geadresseerd bij het Ministerie van Financiën. Op dit moment 
wordt dit vraagstuk verder uitgewerkt en zal er op korte termijn helderheid over komen. 

Maassluis 
In Maassluis hebben wij inmiddels de gemeentelijke crisisorganisatie opgestart en worden 
voorbereidingen getroffen op bovenstaande punten. Zo onderzoeken wij mogelijke 
opvanglocaties in de stad. Ook nu wil Maassluis zijn verantwoordelijkheid nemen, zoals wij dat 
ook doen met de noodopvang voor vluchtelingen op de boot in de haven. Binnenkort is er een 
gesprek met het COA over mogelijke verlenging van deze noodopvang. 

Maassluis hebben wij oog voor mensen, zowel in de stad als daarbuiten. Zeker als de situatie in de 
wereld daar om vraagt! 

Vervolg 
Gemeenten en crisispartners van de VRR worden wekelijks geïnformeerd via een monitor, zoals 
ook gedaan werd tijdens de coronacrisis. Natuurlijk brengen wij u als raad op de hoogte van 
relevante ontwikkelingen. De gemeente en de VRR monitoren de situatie nauwgezet. Het zijn 
onzekere tijden, laten we elkaar vasthouden. En hulp bieden waar het kan! 

Hoogachtend, 
burgemeeter en wethouders van Maassluis, 
d -sIcretaris, 	 de burgemeester, 

i.7.esthoek 	 dr. T()Fn 
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