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Onderwerp: Ontwikkelingen gevangeniswezen Noord-Nederland

Geachte voorzitter/leden,

Graag brengen wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen wat betreft het ge-
vangeniswezen ín Noord-Nederland en het verdere proces.

Het zal u niet zijn ontgaan, dat staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie op
22maart2013zijn Masterplan DienstJustitiële lnrichtingen (DJl) 2013-2018 naar
buiten heeft gebracht. ln dit plan, dat de instemming van de ministerraad heeft, licht
de staatssecretaris toe hoe hij invulling geeft aan zijn bezuinigingsdoelstelling van
€ 340 miljoen. Die bezuiniging wil hij realiseren door de volgende maatregelen:
- goedkopere modaliteiten (versobering regime, meerpersoonscelgebruik, elektroni-

sche detentie en verkorting van de duur van TBS);
- reductie van capaciteit;
- reductie van reservecapaciteit;
- kostprijsverlaging bij particuliere aanbieders (met name forensische zorg en jeugd-

sector);
- korting op ondersteunende diensten en hoofdkantoor.
Omdat het overgrote deel van het DJ|-budget uit personeels- en huisvestingskosten
bestaat, wordt op deze kosten ingrijpend bespaard. Dit leidt ertoe, dat de komende
jaren 30 locaties worden gesloten en 3.400 fte (3.700 banen) bij DJI verdw'rjnen. Er
komen twee nieuwe inrichtingen, waarvan één in Veenhuizen.

De gedetailleerde informatie kunt u lezen in de brief van staatssecretaris Teeven aan
de Tweede Kamer en het bijbehorende Masterplan, te vinden via:
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/20131O31221

masterplan-dji. html, respectievelijk
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http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/201 31031221

masterplan-dji-20 1 3-20 1 8.html.

Hoewel de staatssecretaris aangeeft, dat hij bij zijn afiruegingen oog heeft gehad voor

regionale werkgelegenheidsaspecten, zijn de gevolgen voor Noord-Nederland aan-
zienlijk:

- Penitentiaire lnrichting (Pl) Hoogeveen wordt in2014 gesloten;

- PlVeenhuizen, locaties Bankenbosch en Fleddervoortworden in2014 gesloten

(de sluiting van Bankenbosch was al voorzien in het vorige Masterplan);
- Pl Veenhuizen, locaties Esserheem en Norgerhaven worden in 2018 gesloten.

Hiervoor in de plaats komt één nieuwe locatie met vergelijkbare capaciteit;

- Pl Ter Apel wordt gehandhaafd met behoud van capaciteit;

- Pl Leeuwarden wordt uitgebreid met 60 plaatsen.

ln Hoogeveen gaan hierdoor ca. 200 banen verloren, bij Bankenbosch ruim 100. Maar

ook bij andere locaties zal verlies van banen optreden, onder andere door de samen-
voeging in Veenhuizen en uitbreiding van het meerpersoonscelgebruik. Volgens het

Masterplan 2013-2018 verliest Noord-Nederland 320 fte als gevolg van de nu aange-
kondigde maatregelen. Dit is waarschijnlijk nog zonder het banenverlies bij

Bankenbosch, omdat die sluiting op grond van het vorige masterplan gebeurt. Ook
bezuinigingen bij ondersteunende diensten als het Shared Service Center en de
Dienst Vervoer en Ondersteuning zijn hierin niet meegenomen.

Hoewel er enige opluchting is, omdat de ingreep in Noord-Nederland minder drama-
tisch is, dan het zich in november 2012liet aanzien, is de klap vooral voor Hoogeveen
groot. De werkloosheid in deze regio ligt al aanzienlijk hoger dan gemiddeld in Neder-

land. Noord-Nederland blijft zich daarom inzetten voor behoud van de Pl Hoogeveen

en de werkgelegenheid in onze regio. De Tweede Kamer heeft immers meermalen

uitgesproken dat taakstellingen bij rijksdiensten niet onevenredig mogen neerslaan en

dat provincies met de hoogste werkloosheid zo veel mogelijk moeten worden ontzien.

lnmiddels zijn ook elders in het land na het bekend worden van het Masterplan echter
grootscheepse lobbyacties in gang gezet, zodat wij nog maar moeten zien te behou-
den, wat nu in het Masterplan geregeld lijkt. Wijvragen u dan ook, via uw politieke

kanalen aandacht te blijven vragen voor het behoud van de werkgelegenheid bij rijks-
diensten in het algemeen en de Pl's en venvante diensten in onze regio in het bijzon-
der.

De behandeling van het Masterplan DJI in de Tweede Kamer wordt momenteel verder
uitgelijnd:

- de kamercommissie Veiligheid & Justitie gaat de staatssecretaris om nadere in-

formatie vragen, onder andere over wetgevingsprocedures en hoog ambtelijk
advies dat zou zijn uitgebracht;

- de kamercommissie organiseert een rondetafelgesprek, waarschijnlijk ca. medio

april, over het Masterplan DJI;

- direct na het rondetafelgesprek volgt een schriftelijke vragenronde;

- na beantwoording van deze schriftelijke ronde volgt een plenair debat. De datum

hiervoor is nog niet vastgesteld.
Wij zullen dit proces nauwlettend blijven volgen.



Wij gaan Þr vaR uit dat wij u hiermee voldoende hebben gelhformeerd
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