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Hooggeachte heer Van der Burg, 

 

Op dinsdag 8 november ging de Wet gemeentelijke taak mogelijk maken 

asielopvangvoorzieningen, ook bekend als de Spreidingswet, in consultatie. Wij 

waarderen de geboden mogelijkheid om op het ontwerpvoorstel te reageren en maken 

hiervan graag gebruik. 

  

Spreidingswet is essentieel voor een structurele oplossing 

Vanaf het begin van de opvangcrisis hebben de veiligheidsregio’s zich enorm ingezet om 

deze het hoofd te bieden. Dit deden zij door op korte termijn duizenden plekken 

crisisnoodopvang te organiseren. Dergelijke opvang is per definitie van tijdelijke aard. 

Opvang van asielzoekers is immers geen taak van de veiligheidsregio’s. Daarom heeft 

het Veiligheidsberaad vanaf het begin van deze crisis aangedrongen op structurele 

oplossingen voor de problemen in de asielketen. 

 

De ervaringen van de afgelopen jaren hebben laten zien dat er in de gehele asielketen 

onvoldoende doorzettingsmacht zit. Dit heeft op meerdere momenten geleid tot een 

tekort aan opvanglocaties en een ongelijke verdeling van locaties over Nederland. In de 

bestuurlijke afspraken doorstroom migratie van 26 augustus 2022 is daarom vastgelegd 

dat juridisch dwingend instrumentarium in de vorm van een wet een noodzakelijke 

maatregel is om te komen tot voldoende opvangplekken. 

 

Het Veiligheidsberaad is positief over het feit dat de Spreidingswet in consultatie is 

gegaan. Dit is een belangrijke stap voorwaarts om te komen tot een structurele oplossing 

voor de problemen in de asielketen. 

 

Twijfels over effectiviteit van de Spreidingswet 

Het Veiligheidsberaad zet wel vraagtekens bij de effectiviteit van de Spreidingswet in de 

huidige vorm. Het geschetste, stapsgewijze proces in de wet om tot voldoende 

opvangplekken te komen is complex en vraagt om nadere uitwerking. Het risico bestaat 

dat dit gebrek aan duidelijkheid niet leidt tot het beoogde effect van de wet: het 

aansporen van gemeenten om voldoende structurele opvangplekken mogelijk te maken. 
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Daarnaast heeft het Veiligheidsberaad zorgen over de termijn waarop de Spreidingswet 

tot voldoende opvang leidt. De in de wet geschetste doorlooptijden zijn lang, terwijl de 

urgentie hoog is. Naast snelheid hecht het Veiligheidsberaad ook aan zorgvuldigheid en 

effectiviteit van de wet op lange termijn. Mocht deze benodigde zorgvuldigheid ten koste 

gaan van snelheid, dan zijn meer korte termijn oplossingen van Rijkszijde noodzakelijk, 

zoals noodopvang. 

 

Terugkeer naar reguliere bestuurlijke verhoudingen 

Tot slot vindt het Veiligheidsberaad het positief dat met de Spreidingswet wordt 

teruggegaan naar reguliere bestuurlijke verhoudingen rond asielopvang. Om die reden is 

het van belang dat de wet goed aansluit bij de uitvoeringspraktijk van gemeenten en 

provincies. Daarom verwijs ik u naar de consultatiereacties van de VNG, het IPO en de 

Kring van Commissarissen.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

H.M.F. Bruls 

Voorzitter Veiligheidsberaad 


