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Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde over
Norgerhaven

Geachte mevrouw Van den Berg,

ln uw brief van 11 januari 2018 stelde u een aantal vragen over Norgerhaven. Deze
vragen beantwoorden wij als volgt.

Vraao I
ls het college op de hoogte van de overweging van de Noorse minister van Justitie om
de Noorse gevangenen dit jaar al terug te halen?

Antwoord 1

Ja, wij zijn hiervan op de hoogte

Vraas2
Klopt het dat dit banenverlies voor Norgerhaven kan betekenen, ondanks de afspraak
(met de toenmalige staatssecretaris Fred Teeven) dat Norgerhaven weer gevuld wordt
met Nederlandse gedetineerden als de Noren vertrekken?

Antwoord 2
Als Noorwegen besluit om Noorse gedetineerden terug te halen, dan zou dit
inderdaad tot banenverlies kunnen leiden als er geen andere gedetineerden
voor in de plaats komen. voormalig sfaafssecrefaris Teeven heeft echter aan-
gegeven dat Veenhuizen open blijft, ook a/s de Noorse gevangenen weer zijn
vertrokken. ln het regeerakkoord van het kabinet Rutte 3 is bovendien aan-
gegeven dat aan de gevangeniscapaciteit zo min mogelijk wordt getornd.
wij zullen alles in het werk stellen om te zorgen dat het Kabinet de eerdere
toezegging van Teeven en de zinsnede uit het Regeerakkoord nakomt.
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Vraaq 3
ls het college bereid de Minister voor Rechtsbescherming te herinneren aan de af-
spraak om Norgerhaven weer te vullen met Nederlandse gedetineerden en het belang
van banenbehoud in onze regio bij de Minister onder de aandacht te brengen?

Antwoord 3
Wij zijn voornemens om in gesprek te gaan met Minister Dekker, onder
andere door hem uit te nodigen voor een werkbezoek De penitentiaire in-
richting in Veenhuizen heeft een belangrijke werkgelegenheidsfunctie in een
economisch kwetsbare regio en is bovendien een unieke gevangenis. Dit
willen wij graag onder de aandacht brengen bij Minister Dekker. WIhebben
het onderwerp tevens onder de aandacht gebracht bij Noordelijke Kamerleden
tijdens Het Noordelijk Overleg op 26 januari 2018.

Hoogachtend

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, wnd. secretaris voorzitter

km/coll.



 
 
 
Aan de voorzitter van Provinciale Staten in de provincie Drenthe 
Mevrouw drs. J. Klijnsma 
Postbus 122 
9400 AC Assen 
 
 
Datum: 11 januari 2018 
 
Betreft: Schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde over Norgerhaven 
 
 
Geachte mevrouw Klijnsma, 
 
Deze week namen wij kennis van berichten in de media over de Norgerhaven in Veenhuizen 
(Dr.)  
 
De fractie heeft daarom de volgende vragen aan uw College: 
1. Is het college op de hoogte van de overweging van de Noorse minister van Justitie om 

de Noorse gevangenen dit jaar al terug te halen? 
2. Klopt het dat dit banenverlies voor Norgerhaven kan betekenen, ondanks de afspraak 

(met de toenmalige staatssecretaris Fred Teeven) dat Norgerhaven weer gevuld wordt 
met Nederlandse gedetineerden als de Noren vertrekken? 

3. Is het college bereid de Minister voor Rechtsbescherming te herinneren aan de afspraak 
om Norgerhaven weer te vullen met Nederlandse gedetineerden en het belang van 
banenbehoud in onze regio bij de Minister onder de aandacht te brengen? 

 
Wij zien de antwoorden met belangstelling tegemoet.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Namens de fractie van de ChristenUnie,  
 
 
Bernadette van den Berg  


