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PvdA, Partij voor het Noorden en Groninger Belang-
Statenfracties - schriftelijke vragen over de voorgenomen 
sluiting Penitentiaire Inrichting Ter Apel 

Geachte mevrouw Stolk en heren Zwiers en Schmaal, 

U heeft ons schriftelijke vragen gesteld over de voorgenomen sluiting van de Penitentiaire Inrichting (PI) ter 
Apel. Gelet op de samenhang van die vragen beantwoorden wij uw vragen in één keer door middel van deze 
brief. 

Beantwoording vragen PvdA 

Op maandag 21 maart jl. kwam via de media naar buiten dat de gevangenis in Ter Apel gaat sluiten. Dit zal 
leiden tot een verlies van 274 banen. 

1. Is het college van Gedeputeerde Staten op de hoogte van bovengenoemde feiten? 
2. Zo nee, kan GS zich daarover laten informeren en provinciale staten hierover nadere inlichtingen 

geven? 
3. Zo ja welke stappen heeft GS tot nu toe genomen om deze sluiting te voorkomen? 
4. Nu dit besluit lijkt te zijn gevallen, ziet GS nog mogelijkheden actie te ondernemen tegen de 

sluitingsplannen? Zo ja welke? Zo nee, wat zijn daarvoor de redenen? 

Antwoorden 
1. Ja. 
2. Niet van toepassing, zie 1. 
3. Zodra de Rijksplannen bekend werden tot een mogelijke sluiting van de PI Ter Apel en één van de 

twee gevangenissen in Veenhuizen zijn wij in Noordelijk/SNN verband onze lobby om dit te 
voorkomen gestart. Deze lobby was ook gericht op het tegen gaan van het stopzetten van de 
subsidie aan stichting Het Poortje Jeugdinrichting, waardoor sluiting van Justitiële Jeugdinrichting 
(JJI) Juvaid in Veenhuizen onontkoombaar zou zijn. 
Als drie Noordelijke provincies hebben wij in het lobbytraject samen opgetrokken. Bestuurlijk trekker 
van dit dossier is CdK Tichelaar van de provincie Drenthe. Gedeputeerde Breuns is bestuurlijk 
portefeuillehouder namens onze provincie. Op 25 maart jl. hebben de drie Noordelijke provincies en 
de gemeenten Groningen, Noordenveld en Vlagtwedde een lobbydocument opgestuurd naar de 
woordvoerders Veiligheid en Justitie van de Tweede Kamer. Dit met het oog op het Algemeen 
Overleg gevangeniswezen dat op 30 maart heeft plaatsgevonden. Op individueel niveau zijn er ook 
diverse contacten geweest tussen Noordelijke bestuurders en Kamerleden. Daarnaast heeft 
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gedeputeerde Breuns samen met burgemeester Kompier van de gemeente Viagtwedde d.d. 
29 maart jl. een bezoek gebracht aan de PI ter Apel en een gesprek gevoerd met directie en 
voltallige OR. Ook het AO d.d. 30 maart is door gedeputeerde Breuns bijgewoond evenals door vele 
andere betrokkenen uit de Noordelijke regio. De uitkomst van het AO is positief in die zin dat een 
overgrote meerderheid van de Tweede Kamer tegen de voorgenomen plannen van minister van der 
Steur en staatssecretaris Dijkhoff is om gevangenissen te sluiten. Dit geldt in ieder geval voor de 
huidige kabinetsperiode. 

4. Zie het antwoord op vraag 3. 

Beantwoording vragen Partij voor het Noorden 

Op maandag 21 maart is bekend geworden dat de Penitentiaire Inrichting (PI) Ter Apel in 2021 dicht gaat. 
Op dit moment werken er 274 mensen in de PI Ter Apel. De PI Ter Apel draait goed volgens de 
Ondernemingsraad. Daarnaast is de werkgelegenheid onaanvaardbaar hoog in Groningen. Juist in Ter Apel 
en Oost Groningen is een enorme werkloosheid. De Partij voor het Noorden is van mening dat alles op alles 
moet worden gezet om de PI in Ter Apel te behouden, ook na 2021 

1. Is het College voornemens om samen met de burgemeester en het personeel op te trekken teneinde 
het complex open te houden? 

2. Is het College voornemens om ook in Noordelijk verband met Fryslan en Drenthe op te trekken om 
alle gevangenissen in het Noorden te behouden? 

3. Mocht de PI in Ter Apel toch sluiten in 2021, op welke wijze denkt het College compensatie te 
vragen aan het Rijk, voor vervangende werkgelegenheid in Ter Apel? 

Antwoorden 
1. Zie beantwoording van vraag 3 van de PvdA fractie. 
2. Idem vraag 1 
3. Idem vraag 1. Is op dit moment niet relevant. 

Beantwoording vragen Groninger Belang 

De Penitentiaire Inrichting (PI) in Ter Apel gaat in 2021 dicht. Dit is gisteren bevestigd door minister van de 
Steur. Een enorme klap voor de werkgelegenheid in Groningen aangezien bij de PI bijna 300 mensen 
werkzaam zijn en ook bij toeleveranciers veel banen op de tocht komen staan. 
Waar wij in Groningen er alles aan doen om te werken aan werkgelegenheid breekt het Kabinet dit van 
boven af! Groninger Belang is ernstig teleurgesteld in dit Kabinet omdat het eerder beloofde krimpgebieden 
te ontzien bij sluiting van gevangenissen. Die afspraken zijn nu eenzijdig opgezegd. Groningen heeft te 
maken met de hoogste werkloosheidscijfers nu komt dit er nog bijl 
Ook de provincie Drenthe wordt hard getroffen. De Drentse CdK kondigt alvast aan dat de provincie uit 
protest niet meer meewerkt aan plaatsing van windmolens, aan bezuinigingen en andere Haagse wensen. 
Tichelaar heeft het gehad met 'de onbetrouwbare overheid'. Telkens opnieuw worden eenzijdige afspraken 
doorgedrukt in kwetsbare gebieden zoals in Drenthe en Groningen. Zo liet deze CdK optekenen. Dit is ferme 
bestuurlijke spierballentaai. 
Deze week gaan betrokken burgemeesters uit Groningen en Drenthe en Jacques Tichelaar om tafel om een 
strategie richting Den Haag te bespreken. 

1. Overweegt u ook om niet meer mee te werken aan plaatsing van windmolens e.d. zoals uw 
collega's in Drenthe van plan zijn? Zo niet, waarom niet? 

2. Waarom bent u (nog) niet betrokken bij het lopende initiatief van de betrokken burgemeesters om 
samen met de Drentse CdK een strategie te bespreken, bent u bereid hier aan deel te nemen en zo 
niet waarom niet? 

3. Bent u het met ons eens dat het Drentse voorbeeld van "bestuurlijke spierballentaal" navolging 
verdient in onze provincie? 



Antwoorden: 
1. Zie beantwoording vraag 3 van de PvdA fractie. Is op dit moment niet relevant . 
2. Idem vraag 1. 
3. Idem vraag 1. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

Bijlagen; 

, secretaris. 

Nr. Titel Soort bijlage 
1 Noord Nederland lobby memo document 
2 Verslag AO gevangeniswezen verslag 
3 Persbericht Drenthe persbericht 
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Aan woordvoerders Veiligheid & Justitie van de Tweede Kamer 
T.b.v. AO Gevangeniswezen 30 maart 2016 
Van J. Tichelaar, namens het Samenwerkingsverband Noord-Nederland en de 

burgemeesters van de gemeenten Groningen, Noordenveld en Vlagtwedde 
Datum 25 maart 2016 
Betreft capaciteitsontwikkelingen DJI - Mogelijke sluiting gevangenissen Groningen & 

Drenthe 

Gevraagde inzet van de Tweede Kamer 

Wij vragen u om bij staatssecretaris Dijkhoff er op aan te dringen dat: 

1. Nader onderzocht wordt of sluiting van gevangenissen (op deze schaal) 
noodzakelijk is. 

2. Taakstellingen bij DJI niet onevenredig neerslaan en zo mogelijk provincies 
met een kwetsbare arbeidsmarkt worden ontzien. 

3. De regering zich houdt aan eerdere toezeggingen en beloften. 

4. Er geen onomkeerbare besluiten worden genomen, voordat duidelijk is wat de 
regionale werkgelegenheidseffecten zijn. 

Aanleiding 
Minister Van der Steur heeft op 21 maart 2016 (TK 24 587 nr. 634) bekend gemaakt dat de 
ramingen volgens het Prognosemodel Justitiële ketens (PMJ) aanleiding geven om opnieuw 
maatregelen te treffen. Bij ongewijzigd beleid zal in 2021 een capaciteitsoverschot ontstaan 
van ongeveer 3.000 plaatsen in het gevangeniswezen/vreemdelingenbewaring en bijna 300 in 
de jeugdinrichtingen. De Minister vraagt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) daarom met een 
plan te komen. Dit plan moet in concept voor de zomer gereed zijn. 

Het voornemen van het ministerie zou echter zijn om onder meer in 2021 de gevangenis in Ter 
Apel en één van de twee gevangenissen in Veenhuizen te sluiten. Daarnaast zou per 2018 de 
subsidie aan Stichting Het Poortje Jeugdinrichtingen worden stopgezet, waardoor sluiting van 
Justitiële Jeugdinrichting (JJI) Juvaid in Veenhuizen onontkoombaar is. 

Beleid m.b.t. Pi's 
DJI heeft al veelvuldig te maken gehad met doelmatigheidskortingen. Hierdoor is de laatste 
jaren veel bezuinigd op personeel en op regimes. Ook het voornemen voor de komende 
reorganisatie is mede ingegeven door bezuinigingsdoeisteilingen. 
Daarnaast blijkt er de afgelopen tien jaar teikens weer sprake van een afnemende 
capaciteitsbehoefte. 
Het beleid is er op gericht om uit sociaal oogpunt en uit oogpunt van re-integratie 
(ketenaanpak) gedetineerden vooral in de eigen omgeving te detineren. Daardoor is er een 
beweging om meer celcapaciteit in de Randstad te reaiiseren en minder in bijvoorbeeld Noord-
Nederland. 
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Gevolgen in Noord-Nederland 
De afgelopen 10 jaar is er al veel detentiecapaciteit en zijn er veel banen bij DJI in Noord-
Nederland verdwenen (zie tabei 1). 

In de voorgaande bezuinigingsronde (Masterplan DJI 2013-2018) was de toenmalige 
staatssecretaris Teeven van pian aile Pi's in Noord-Nederland te sluiten. Hij is hier op 
teruggekomen, onder andere vanwege de gevolgen voor de regionale arbeidsmarkt (TK 24 587 
nr. 535). 

De nu voorgenomen sluiting van PI Ter Apel, halvering van PI Veenhuizen en sluiting JJI Juvaid 
zouden opnieuw grote gevolgen voor de werkgelegenheid hebben in Noord-Nederland: 

• Het verlies aan directe werkgelegenheid bij de Pi's Ter Apel, Veenhuizen en 
Juvaid zelf is ruim 600 arbeidsplaatsen. 

• Daarnaast zal er sprake zijn van verlies aan direct gekoppelde werkgelegenheid 
bij het Shared Service Center Noordoost, de Dienst Vervoer & Ondersteuning en 
Het Poortje in Groningen. Naar schatting zeker 200 banen, maar mogelijk meer. 

Hiermee lijken de gevolgen onevenredig zwaar neer te slaan in Noord-Nederland: 
Volgens inschatting van de vakbonden zouden er met de nieuwste plannen 2400 
banen verdwijnen (excl. Jeugdinrichtingen), hiervan verdwijnt ruim 20% in Noord-
Nederland. Dit terwijl de capaciteit in onze regio al veel geringer is dan in bijvoorbeeld de 
Randstad. In Noord-Nederland bevinden zich 3 van de 28 Pi's, met 4 van de in totaal 34 
locaties. 

Toezeggingen 
De realisatie van PI Ter Apel is juist bedoeld geweest als compensatie voor het wegvallen van 
andere werkgelegenheid in de regio. 

Na de maatregeien vanuit het Masterplan DJI 2013-2018, bleek al in maart 2014 opnieuw 
sprake van overcapaciteit. Staatssecretaris Teeven heeft toen aangegeven niet opnieuw 
insteliingen te willen sluiten, maar te wiiien kijken naar andere maatregelen (TK 24 587 nr.  
585 en http://www.nu.nl/politiek/3737327/teeven-houdt-rekenina-met-extra-bezuiniainq- 
cevanaenissen.htmij. 

Ten aanzien van PI Veenhuizen heeft staatssecretaris Teeven toegezegd dat deze - ook op 
lange termijn - niet gesloten zal worden (http://nos.nl/video/2014769-teeven-veenhuizen- 
bliift-open.htmlj. 

Op grond van de motie De Vries c.s. TK 31490 nr. 126 dient de regering zich in te spannen om 
bij afslanking van overheidsdiensten te zorgen dat de provincies Friesland, Drenthe, Limburg 
en Zeeland niet meer werkgelegenheid veriiezen dan gemiddeid. Eerder heeft uw Kamer 
moties met soortgeiijke strekking aangenomen, ook voor krimpgebieden. 

Minister Biok van Wonen en Rijksdienst coördineert daartoe de regionale 
werkgelegenheidseffecten van de reorganisatie Rijksdienst. Hij heeft onlangs nog 
gerapporteerd over de herziene vooruitzichten tot 2020 (Actualisering Masterplannen, TK 
31490 nr. 195 en 197). Hij gaf daarbij aan, geen reden te zien tot bijsturing. Hierin zijn echter 
de nu voorgenomen ontwikkeiingen bij DJI niet meegenomen. 



Bijlage 

Feiten en cijfers Pi's Noord-Nederland 

Tabel 1. Gesloten locaties van DJI in Noord-Nederland, afgelopen 10 jaar 

Locatie capaciteit Jaar sluiting Banen 
Blokhuispoort Leeuwarden 160 2006 130 
Huis van Bewaring Groningen 110 2006 80 
Oude Gracht Veenhuizen 94 2008/2009 60 
Rode Pannen Veenhuizen 34 2009 20 
De Grittenborgh Hoogeveen 280 2014 200 
Groot Bankenbosch Veenhuizen 272 2014 120 
Fleddervoort Veenhuizen 24 2014 0 
Totaal 986 610 

Tabel 2. Huidige locaties DJI in Noord-Nederland 

Locatie Werkgelegenheid 
(banen) 

PI Ter Apel O.a. Vreemdelingen in Strafrecht 278 

PI Veenhuizen Esserheem 220 

Norgerhaven: sinds 1-9-2015 
opvang gevangenen uit Noorwegen 
Voor 3 jaar, daarna mogelijk 
verlenging. 

239 

JJI Juvaid Veenhuizen Particuliere JJI. 
Onderdeel van Het Poortje Groningen 
(tot. 370 arbeidsplaatsen) 

115 

PI Leeuwarden 227 

Aan de Pi's gerelateerde organisaties zijn het Shared Service Center Noordoost in 
Veenhuizen (ondersteunende diensten) met ca. 150 arbeidsplaatsen. Verder bevinden zich in 
Assen het hoofdkantoor en het opleidingscentrum van de Dienst Vervoer & Ondersteuning 
(vervoer en beveiliging). Deze dienst heeft ca. 130 arbeidsplaatsen. In Oosterwolde en Ter 
Apel zitten dependances van DVO. 

Ter Apel 
Ter Apel (een regio met een krimpopgave) heeft in de negentiger jaren forse economische 
klappen opgelopen door het wegvallen van de spellenfabriek MB en de sluiting van het NAVO-
depot. Breed maatschappelijk en politiek is hier destijds tegen geageerd met een dringend 
verzoek om vervangende werkgelegenheid. Als compensatie is door het rijk hier invulling 
aangegeven door de realisatie van een verwijdercentrum en een Pl-justitieel complex. Op dit 
moment is Ter Apel VRIS-specialist (Vreemdelingen in Strafrecht), het is de enige inrichting die 
VRIS herbergt. De PI fungeert als opleidingsplek: uitkeringsgerechtigden uit de gemeenten 
Vlagtwedde en Emmen worden hier opgeleid tot beveiliger. 

Veenhuizen 
Veenhuizen is een unieke locatie, met een lange en duidelijk zichtbare geschiedenis als 
gevangenisdorp. De cultuurhistorische waarde van het dorp en de gebouwen is zo groot, dat 
het dorp op de nominatie staat om op de Werelderfgoedlijst van UNESCO te worden geplaatst 
(Koloniën van Weldadigheid). Het huidige Pl-cluster houdt deze geschiedenis levend en is 
essentieel voor de kandidatuur als werelderfgoed. Er zijn miljoenen geïnvesteerd en dit heeft 
geleid tot nieuwe economische ontwikkelingen. Bij sluiting van de gevangenissen gaan al deze 
inspanningen verloren. 

pffOkiOl 
pro«iDc. m 



In Norgerhaven worden momenteel gevangenen uit Noorwegen opgevangen. Dit is tijdelijk, 
maar toenmaiig staatssecretaris Teeven heeft de harde toezegging gedaan, dat PI Veenhuizen 
open biijft, ook nadat de Noren vertrokken zijn. 

331 Juvaid 
Het is een particuliere insteliing, onderdeel van Stichting Jeugdinrichtingen Het Poortje in 
Groningen. Bij Juvaid worden jongeren tussen 12 en 23 jaar gepiaatst voor vooriopige 
hechtenis, jeugddetentie en PIJ. Juvaid bedient hierbij de 3 noordelijke provincies en een deel 
van Overijssel. Als de voorgenomen sluitingen voortgang vinden, zijn er voor jongeren alleen 
nog detentiemogelijkheden op grote afstand. 
Juvaid is de enige JJI die qua locatie gekoppeld is aan een PI (Norgerhaven). Dit biedt 
voordelen wat betreft samenwerking, financiën en logistiek. 

#w«^rTcmhe 



1 2_ 

Verslag AO gevangeniswezen/DJI 

Voorafgaand aan het AG gevangeniswezen is onder belangstelling van veel noordelijke 
Kamerleden de petitie tegen de sluiting van gevangenissen aangeboden. Voorzitter van de vaste 
commissie V&J Barbara Visser nam de petitie in ontvangst. 

Bij de eerste inbreng van het debat wordt al duidelijk dat alle oppositiepartijen veel kritiek hebben 
op de plannen van staatssecretaris Dijkhoff. De inbreng van de partijen uit beide termijnen en de 
reactie van minister zijn als volgt: 

Van Toorenburg (CDA): 
- We hebben de afspraak dat er niet meer inrichtingen zouden sluiten. 
- De klappen zijn het grootst in de regio's waar de werkgelegenheid al hoog is. 
- CDA betreurt dat er zoveel onrust is gecreëerd, vooral omdat er zoveel andere zaken te 

bespreken zijn. Ze benoemd bijvoorbeeld de veiligheid in de inrichtingen. 
- Tegen de afspraak in worden de krimpregio's geraakt. 
- Vraagt VAO aan; bestuurlijke afspraak moet van tafel. 

Helder (PW): 
- PW fractie wil dat er geen extra gevangenissen sluiten 
- Ze benadrukt dat de gevangenissen gevuld moeten worden. 
- Volgens PW daalt de criminaliteit niet en kloppen de politiecijfers niet. 
- Ook benadrukt ze dat we voorzichtig met de krimpregio's moeten zijn. 

Van Oosten (WD) 
- WD vindt dat het sluiten van gevangenissen niet aan de orde is. 
- Argument: We zijn bezig met vormen van de nationale politie. Opsporing moet beter en dit moet 

leiden tot stijging van de celbehoefte. 
- Aanvulling op het masterplan is ongewenst. 

Segers (CU): 
- Vraagt om second opinion en onderzoek door de Rekenkamer 
- Vraagt naar nieuwe constructies zoals met de Belgen en Noren. 
- Is bang voor jo-jo beleid. 
- Wil dat krimpregio's ontzien worden. 

Van Nipsen (SP): 
- Noemt alle inrichtingen die naar venvachting zullen sluiten. Vraagt waarop dit lijstje is 

gebaseerd? 
- Veel signalen dat het niet goed gaat en dat de werkdruk hoog is. 
- We moeten ons inzetten voor een veiligere samenleving. 
- Bij de staatssecretaris telt eerst het geld en dan pas de veiligheid. 

Swinkels (D66): 
- Vraagt hoeveel cellen er leeg staan. 
- Er mist volgens d66 een prognose voor de toekomst. 
- Vraagt naar het cellentekort op Aruba en Curacao. 
- Vraagt duidelijkheid over waar welke cellen leeg staan. 

Van Tongeren (Groenlinks): 
- Groenlinks ziet herhaling van eerdere bezuinigingen. De grote plannen worden steeds iets 

kleiner. 
- Is bang dat de inrichtingen tegen elkaar uit worden gespeeld. 



- Vraagt om een heldere analyse en vooruitblik langer dan vijfjaar. 
- Vraagt hoe we ons verhouden tot andere Europese landen (lengtestraffen vs. aantal 

gevangenen). 

Volp (PvdA): 
- Benoemt dat alle vragen door de andere partijen al zijn gesteld. 
- Benadrukt dat we eerst een totaal plaatje willen hebben, deze is nu niet compleet. 
- Benoemt dat de stas verantwoordelijk is voor een begroting. Maar dat we vooral te maken 

hebben met mensen en detentie dat effectief moet zijn. 
- Sluiting kan niet aan de orde zijn in deze kabinetsperiode. 

Reactie Staatsecretaris: 
- Volgens hem lopen er drie trajecten parallel aan elkaar: traject in de gevangenissen, politieke 

debat en begroting. 
- Over de begroting: veel wensen over meer en weinig wensen over minder. 
- Over afspraak is afspraak: verschillen tussen belofte geen extra bezuinigingen of geen extra 

sluitingen. 
- Over meer mogelijkheden als Noorwegen en Belgie: Kamer heeft me gevraagd niet meer actief 

te werven. 
- Moet 100 miljoen structureel besparen, neemt boodschap van Kamercommissie terug mee naar 

Minister van Financien. 
- Zegt toe in mei met overzicht kwantificeren factoren, verschillende scenario's en verschillende 

modellen. 
- Voorkeur voor kleinschalige opvang van de jeugd, waarbij rekening wordt gehouden met opvang 

in de regio. Dit loopt niet altijd samen op met het argument om de krimpregio's te ontzien. 
- Argument van ontzien van krimpregio's is niet de enige factor in de afweging die gemaakt moet 

worden. 
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• Assen, 30 maart 2016 
(\J Nummer: 16 033 Postbus 122 
^ 9400 AC Assen 
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^ Noorden succesvol in gezamenlijke lobby 

g Sluiting gevangenissen van de baan 
^ Vandaag is tijdens het debat in de Tweede Kamer duidelijk geworden dat 

er geen politiek draagvlak is voor verdere concretisering van de 
sluitingsplannen van de gevangenissen. In ieder geval tot de Tweede 
Kamerverkiezingen in 2017 wordt geen gevangenis gesioten. 

(D 
JO Afgelopen dagen hebben de provincies Groningen, Friesland en Drenthe samen met 
^ de gemeenten Groningen, Noordenveid en Viagtwedde hard geiobbyd om de 
^ sluiting van de gevangenissen tegen te houden. Ook de medewerkers van de 

gevangenissen hebben vandaag duideiijk van zich laten horen. Voorafgaand aan het 
debat hebben de staten van Drenthe namens de provincies en gemeenten een 
petitie aangeboden aan de Kamercommissie tegen sluiting van de gevangenissen. 

• T-H 

^ In het Kamerdebat werd duideiijk dat geen van de politieke partijen voor sluiting 
,JO van de gevangenissen is. De Kamer heeft de staatssecretaris een behoorlijk aantal 
^ opdrachten meegegeven, zoals een second opinion op de cijfers en allerlei 
^ aanvuiiende criteria bij de toekomstpiannen van de gevangenissen. Voor de zomer 

komt de staatsecretaris met een brief aan de Tweede Kamer met een uitwerking 
4^ van de opdrachten. 
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^ Noot voor de redactie (niet voor publicat ie): Voor meer informatie kunt u contact opnemen 

met de persdienst van het team Communic atie, 
^ telefoonnummer (0592) 365005 (uitsluitend voor de pers), 
^ e-maii: communicatie@drenthe.ni 


