Green Deal Veenhuizen
In 2012 is met steun van het ministerie van Economische Zaken de Green Deal Veenhuizen gestart. Een
initiatief om in het kader van energiebesparing en een vermindering van de CO2 uitstoot te onderzoeken of de
Penitentiaire Inrichting Veenhuizen (PI Veenhuizen) duurzamer gemaakt kan worden.
Tussenrapportage
Eind 2013 is de Tussenrapportage Green Deal Veenhuizen gepresenteerd. De tussenrapportage laat zien dat bij
modernisering van de PI Veenhuizen de bouw van een hout gestookte installatie voor de verwarming van de
complexen Norgerhaven en Esserheem zeer kansrijk is. Dat geldt ook als besloten wordt tot volledige
nieuwbouw op de locatie Norgerhaven. Er zijn diverse ‘winstpunten’ te halen en Veenhuizen kan zich
ontwikkelen tot de eerste ‘Groene Gevangenis’ van Nederland. Een ontwikkeling die past in de traditie van
Veenhuizen van al bijna twee eeuwen vernieuwend bezig zijn op het gebied van detentie en de betrokkenheid
daarbij van de regio.
Winstpunten
Met de realisatie van de plannen voor een nieuwe houtstookinstallatie voor de complexen Norgerhaven en
Esserheem kan via een beperkt aantal maatregelen belangrijke winst worden behaald in de energiebesparing
en vermindering van CO2 uitstoot. Dit is echter niet alles. Omdat de installatie hout uit de omgeving gaat
gebruiken kunnen er combinaties worden gemaakt met regionaal bos-, natuur- en landschapsbeheer en
ontstaan er nieuwe mogelijkheden voor werk en scholing van gedetineerden. Tenslotte kan de overstap van
naar hout als brandstof er toe bijdragen dat deze vorm van duurzame energie ook voor andere bedrijven in de
directe omgeving van de complexen Norgerhaven en Esserheem binnen bereikt komt (bijvoorbeeld Het
Gevangenismuseum).
Realisatie afhankelijk business case PI Veenhuizen
De plannen liggen er en partijen als Staatsbosbeheer en de Drentse Energie Organisatie hebben aangegeven
dat ze in de uitwerking en realisatie ervan willen investeren. Verder heeft zich een netwerk gevormd van
partijen die hout willen leveren. De volgende stap is echter afhankelijk van de definitieve besluitvorming over
de modernisering van de PI Veenhuizen. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij het ministerie van Veiligheid
en Justitie, die samen met Rijksvastgoedbedrijf en het atelier Rijksbouwmeesters het rapport PI Veenhuizen –
Businesscase 2014 heeft opgesteld. Een en ander heeft echter nog niet geleid tot concrete stappen om te
komen tot de uitvoering van plannen, en zeker met de hernieuwde discussie over de toekomst van de PI
Veenhuizen is dit op korte termijn ook niet te verwachten.
Afronding Green Deal Veenhuizen
Nu de verwachting is dat er op korte termijn geen duidelijkheid komt over de effectuering van de plannen voor
de modernisering van de PI Veenhuizen is er ook geen zicht op de uitvoering van de plannen die zijn
opgenomen in de Tussenrapportage Green Deal Veenhuizen. Met dit gegeven wordt de tussenrapportage dan
ook beschouwd als een afronding van de Green Deal Veenhuizen en kan die op het moment dat het complexen
Norgerhaven en /of Esserheem worden gerenoveerd door de verantwoordelijke partijen gebruikt worden in de
keuzes voor de duurzaamheidsmaatregelen. De deelnemers in de Green Deal Veenhuizen zullen hun hier dan
zeker op wijzen.

