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Ondennrerp: Beantwoording vragen ex artikel 41 Reglement van orde inzake bericht

gedeeltelijke sluiting gevangenis Veenhuizen

Geachte mevrouw Van den Berg,

ln uw brief d.d.21 maart 2016 hebt u een aantal vragen gesteld over het bericht dat

de gevangenis Veenhuizen gedeeltelijk gesloten zou worden. Deze vragen beant-

woorden wij als volgt.

Vraao 1

ls het College vooraf op de hoogte gesteld van dit plan door minister Van der Steur?

Antwoord 1

Nee.

Yraas2
Hoeveel banen gaan verloren in Drenthe als deze sluiting doorgaat?

Antwoord 2
Wanneer de penitentiaire inrichting (Pl) Veenhuizen voor de helft gesloten zou

worden, gaat het om een verlies van ongeveer 250 banen bii de gevangenis

zelf. Daarnaast valt te verwachten dat er dan ook banen verloren gaan bii de

aan de Plgekoppelde organisaties: het Shared Service Center Noordoost in

Veenhuizen en de Dienst Vervoer & Ondersteuning in Assen. Daar werken

momenteel in totaal circa 250 mensen.

Verder is er verlies aan indirecte werkgelegenheid bii leveranciers en dergelii-

ke: aan elke 100 banen directe werkgelegenheid bii overheidsdiensten ziin

circa 55 banen indirecte werkgelegenheid gekoppeld.
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Vraaq 3

ln hoeverre is dit plan in lijn met de eerder gedane toezeggingen van toenmalig
staatssecretaris Fred Teeven in 201J?

Antwoord 3
Ten aanzien van Pl veenhuizen heeft toenmalþ sfaafsse cretaris Teeven
meerdere malen toegezegd dat deze - ook op tange termijn - niet gestoten zal
worden. zie bijvoorbeeld http://nos.nl/video/2Ì147}gieeven-veenhuizen-btijft-
open.html.

Vraas 4
ls het college bereid zich hard te maken voor behoud van deze werkgelegenheid voor
Drenthe en zo ja, op welke manier?

Antwoord 4
Ja. W'[ hebben samen met de gemeenten Groningen, Noordenveld en
vlagtwedde, de provincies Groningen en Frystân en de pl's veenhuizen en
Ter Apel hard gelobbyd om de sluiting van de gevangenissen in veenhuizen
en Ter Apel tegen te houden.
Inmiddels is tijdens het debat in de Tweede Kamer rnef sfaafssecretaris Dijk-
hoff op 30 maart jl. duidelijk geworden dat er geen potitiek draagvtak is voor
verdere concretisering van de sluitingsplannen van de gevangenrssen op kor-
te termijn. Zowel coalitie- als oppositiepartijen bepteiten uitstettot in ieder ge-
val na de Tweede Kameruerkiezingen in 2017.

Vraas 5

Dit is de zoveelste bezuiniging op een Rijksdienst in onze provincie. ls het college
bereid om er bij het kabinet op aan te dringen bijdergelijke bezuinigingen onze pro-
vincie met een relatief hoge werkloosheid te ontzien?

Antwoord 5
Hiervoor hebben wij eerder al gelobbyd. Dit heeft er onder meer in geresul-
teerd dat de Tweede Kamer de motie De vries (TK 31490, nummer 126) heeft
aangenomen, waarin de regering wordt gevraagd de afslanking van de rijks-
overheid zodanig te coördineren dat de provincies Drenthe, Frystân, Limburg
en Zeeland niet meer dan gemiddeld werkgelegenheid verliezen. De minister
van Wonen en Rijksdienst is verantwoordelijk voor de coördinatie.
ln voorkomende gevallen spreken wij hem en de desbetreffende ministeries
hierop aan.

Hoogachtend,

Gedeputeerde

mb/coll

van Drenthe,

secretaris

d*
, voorzitter :
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Aan de voorzitter van Gedeputeerde Staten in de provincie Drenthe 
De heer J. Tichelaar 
Postbus 122 
9400 AC Assen 
 
Datum: 21 maart 2016 
 
Betreft: schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde voor de vergaderingen 
en andere werkzaamheden van Provinciale Staten, over bericht gedeeltelijke sluiting 
gevangenis Veenhuizen 
 
Geachte heer Tichelaar, 
 
De ChristenUnie-fractie heeft met grote zorgen kennis genomen van het bericht dat 
de gevangenis in Veenhuizen in 2021 deels moet sluiten1.: 
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/107125/Gedeeltelijke-sluiting-dreigt-voor-
gevangenis-in-Veenhuizen. Dit lijkt in stijd met eerdere beloften van het Rijk, en zou 
grote gevolgen hebben voor de werkgelegenheid in Drenthe. 
  
De fractie heeft daarom de volgende vragen aan uw College: 
 
1.       Is het College vooraf op de hoogte gesteld van dit plan door Minister van der 
 Steur? 
2.       Hoeveel banen gaan verloren in Drenthe als deze sluiting doorgaat? 
3.       In hoeverre is dit plan in lijn met de eerder gedane toezeggingen van  
 toenmalig staatssecretaris Fred Teeven in 2013? 
4.       Is het College bereid zich hard te maken voor behoud van deze   
 werkgelegenheid voor Drenthe en zo ja, op welke manier? 
5.       Dit is de zoveelste bezuiniging op een Rijksdienst in onze provincie. Is het 
 college bereid om er bij het kabinet op aan te dringen bij dergelijke  
 bezuinigingen onze provincie met een relatief hoge werkloosheid te ontzien? 
 
Uw antwoorden op de door mij gestelde vragen zie ik met belangstelling tegemoet.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de fractie van de Christenunie,  
 
Bernadette van den Berg  
Statenfractie ChristenUnie 
b.vandenberg@drentsparlement.nl 
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