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Veenhuizen: al bijna twee eeuwen Vernieuwend bezig 

Justitie blijft in Veenhuizen
Onlangs kreeg Veenhuizen van staatssecretaris Teeven duidelijkheid over de toekomst van de gevangenissen 
in het dorp. Justitie blijft in Veenhuizen! Van de huidige drie complexen blijven er twee bestaan, namelijk 
Norgerhaven en Esserheem. Om de komende decennia aan de wensen en eisen van Justitie te kunnen voldoen, 
zullen ze allebei moeten worden aangepast en verbouwd. Misschien is nieuwbouw een goed alternatief.

Energiebesparing
Bij de afwegingen die nu gemaakt worden, is de energievoorziening een belangrijk aspect. De huidige, 
verouderde gebouwen gebruiken erg veel energie. Door bij renovatie of nieuwbouw een duurzame 
energievoorziening te realiseren, kunnen de gevangeniscomplexen al op korte termijn een belangrijke bijdrage 
leveren aan de energiedoelstellingen van de rijksoverheid. Die doelstellingen houden onder meer in dat er in 
de rijksgebouwen in 2020 een energiebesparing van 25% moet zijn gerealiseerd ten opzichte van het huidige 
gebruik en dat het aandeel duurzame energie moet worden vergroot. 

SamengeVat

De voorgenomen modernisering van de gevangeniscomplexen Norgerhaven en 
Esserheem bezorgt Veenhuizen bijzondere kansen om doelstellingen te realiseren  
op het gebied van nieuwe detentie, duurzame energie, energiebesparing, bos-,  
natuur- en landschapsbeheer en regionale economie. Uit onderzoek blijkt dat  
de Penitentiaire Inrichting (PI) Veenhuizen zich via een beperkt aantal maatregelen  
kan ontwikkelen tot de eerste ‘Groene Gevangenis’ van Nederland. 

Door tijdens de renovatie of nieuwbouw de verouderde energievoorziening van 
Norgerhaven te vervangen door een nieuwe, houtgestookte installatie, kan al op 
korte termijn resultaat worden geboekt op het gebied van energiebesparing en 
duurzame energie. Omdat de installatie hout uit de omgeving gaat gebruiken, 
kunnen er combinaties worden gemaakt met het lokale en regionale bos-, natuur- en 
landschapsbeheer en ontstaan er nieuwe mogelijkheden voor werk en scholing van 
gedetineerden. Tenslotte kan de overstap van Norgerhaven naar hout als brandstof er 
toe bijdragen dat deze vorm van duurzame energie ook voor andere bedrijven op deze 
locatie – en voor nieuwe bedrijven die zich er willen vestigen – binnen bereik komt.

Nu de plannen er liggen, partijen als Staatsbosbeheer en de Drentse Energie 
Organisatie hebben aangegeven dat ze in de uitwerking en realisatie ervan willen 
investeren, en zich een netwerk heeft gevormd van partijen die hout willen leveren,  
is dit het moment voor de volgende stap. Die stap houdt in dat de partijen, die voor  
de modernisering van de PI Veenhuizen verantwoordelijk zijn, nu groen licht moeten 
geven voor de verdere concretisering. Als zij dat in de eerste helft van 2014 doen,  
kan Norgerhaven vanaf 2016 worden verwarmd met hout uit Noord-Nederland. 1



Norgerhaven
Uit de eerste verkenningen is gebleken dat er op korte termijn vooral in Norgerhaven energie kan worden bespaard, 
als de oude gasgestookte kachels worden vervangen door een nieuwe houtstookinstallatie. Met een hoeveelheid 
houtsnippers van circa 2.500 ton (ongeveer 7.500 m3) kan via een lokaal warmtenetwerk voor een groot deel 
worden voorzien in de warmtevraag van de huidige gebouwen van Norgerhaven. De prijs van warmte uit hout kan 
voor de langere termijn concurreren met de prijs van warmte uit gas, zeker als dit hout uit de directe omgeving kan 
worden gehaald.

Aansluiting bij bos- en landschapsbeheer
Veenhuizen wordt omringd door bossen. Bij het beheer daarvan komt elk jaar ruimschoots voldoende hout vrij om 
een houtgestookte installatie in Norgerhaven van de benodigde brandstof te voorzien. Tot nu toe wordt het hout 
afgevoerd naar andere gebieden en daar verwerkt en verkocht. Al het hout dat in de toekomst in de regio gebruikt 
wordt, draagt bij aan de beperking van het aantal transportbewegingen en vermindert de emissie van CO2. De eerste 
gesprekken met de beoogde houtleveranciers over meerjarige contracten zijn positief verlopen.

Energietransitie
Een overstap van fossiele naar hernieuwbare energie is één van de speerpunten in het Nationale Energieakkoord van 
de SER. Hierbij wordt ingezet op decentrale energiesystemen met lokale biomassaketens. Een houtgestookte instal-
latie bij Norgerhaven voldoet volledig aan deze criteria en kan daardoor tevens als voorbeeld dienen voor andere, 
vergelijkbare (overheids)locaties in Nederland. 
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Partners
Voor het leveren van het hout heeft zich een netwerk gevormd van partijen die zich samen met 
de PI Veenhuizen willen inspannen om de hierboven beschreven doelstellingen te realiseren. 
Naast de direct betrokken bosbezitters, zoals Staatsbosbeheer, de Gemeente Noordenveld en 
Natuurmonumenten, willen ook individuele eigenaren graag leveren aan de gevangenis. De 
palletfabriek van Faber, waarvoor gedetineerden nu al pallets maken, ziet goede mogelijkheden 
om reststromen van de productie te gebruiken. De brandstofvoorziening is daarom vooral een 
kwestie van organiseren en programmeren. Onder meer de Bosgroep Noord-Oost Nederland 
– een coöperatieve vereniging van bos-, natuur- en landgoedeigenaren – en de Agrarische 
Natuurvereniging Drenthe zijn bereid om hierbij te helpen. 

De regionale economie
Van oudsher heeft Veenhuizen een sterke binding met de regio. De gevangenis zorgt aan de 
ene kant voor werkgelegenheid. Aan de andere kant kunnen gedetineerden in het kader van 
hun voorbereiding op terugkeer naar de samenleving aan het werk in de directe omgeving. De 
overstap van gas naar hout voor warmte kan de relatie tussen Veenhuizen en zijn omgeving extra 
inhoud geven: het lokale bos- en natuurbeheer wordt gestimuleerd en het hout wordt in de regio 
tot waarde gebracht. Bedrijvigheid die al op de locatie Norgerhaven aanwezig is, of zich daar in 
de toekomst gaat vestigen, zou voor de energievoorziening ook kunnen overschakelen op hout. 
Hierdoor kan nog meer hout lokaal worden afgezet. 

Cultureel erfgoed
Toen Veenhuizen enkele jaren geleden, samen met andere Koloniën van de Maatschappij van 
Weldadigheid, op de voorlopige Werelderfgoedlijst van de Unesco werd geplaatst, wogen 
twee aspecten zwaar mee. Het eerste was het ‘fysieke’ erfgoed: de gebouwen en de nog altijd 
aanwezige landschappelijke en cultuurhistorische structuren. Het tweede was dat, met name in 
Veenhuizen, de gebouwen en de omgeving nog altijd een rol hebben die in het verlengde ligt 
van hun oorspronkelijke functies, zoals opvoeding, sociale innovatie, zelfvoorzienendheid en 
landschapsbeheer. De modernisering van de huidige complexen biedt volop aanknopingspunten om 
deze functies op de oorspronkelijke locatie (weer) in een nieuwe jas te steken – een ontwikkeling die 
volledig aansluit op de Visie Erfgoed en Ruimte van het Ministerie van OCW.
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Wordt Veenhuizen de eerste ‘duurzame groene gevangenis’ van Nederland?
De PI werkt op dit moment het idee van de ‘Groene Gevangenis’ uit. Dat gaat verder dan 
alleen de energievoorziening: de PI wil meer terug naar het zelfvoorzienende karakter 
waar de gevangenis ooit mee begon. Het terugdringen van criminaliteit en recidive onder 
gedetineerden – één van de speerpunten van het kabinetsbeleid – vereist een goede 
voorbereiding van gedetineerden op hun terugkeer in de samenleving. Veenhuizen 
en de regio hebben als geen ander ervaring met de inzet, begeleiding en scholing van 
gedetineerden, gericht op goed gedrag, het nemen van eigen verantwoordelijkheid en het 
langzamerhand leren omgaan met meer externe vrijheden. De overstap naar een eigen 
energievoorzienig zal de mogelijkheden hiervoor nog aanzienlijk verruimen: in het hele 
proces, ‘van bos tot boiler’, kunnen gedetineerden aan de slag. Natuurbeheerders zoals 
Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten zien mogelijkheden om gedetineerden in te zetten 
voor het beheer van bos, natuur en landschap, de gemeente ziet raakvlakken met de sociale 
werkvoorziening en de palletfabriek van Faber heeft al een samenwerkingsverband met 
de PI. Ook in de opwerking van de biomassa en de exploitatie van de installatie kunnen 
gedetineerden worden ingezet.

groene geVangeniS

nieuwe detentie

Door het Ministerie van Justitie wordt gewerkt aan nieuwe 
concepten voor detentie. In dat kader is onlangs besloten 
om een nieuwe impuls te geven aan productiebedrijven 
binnen gevangenissen. De arbeid, die onder meer 
verpakkingswerkzaamheden en het vervaardigen van 
textiel-, hout- en metaalproducten omvat, is een belangrijk 
onderdeel van het dagprogramma voor gedetineerden. 
Misschien nog wel belangrijker is dat de opgedane  
ervaring gedetineerden betere mogelijkheden biedt  
voor re-integratie na het uitzitten van de straf.6 7



Total Cost of Ownership / Financiering
Duurzame energieprojecten kennen in regel een langjarige exploitatieperiode, die gepaard gaat met relatief lage, 
maar bedrijfszekere rendementen. Anders dan bij conventionele, fossiele energievoorzieningen vraagt een duurzame 
energievoorziening om een Total Cost of Ownership-benadering: hoge investeringen bij aanvang van het project, die 
gedurende de exploitatieperiode rendabel gemaakt moeten worden. Grip op exploitatiekosten, zoals de inkoop van 
biomassa en de financieringslasten en duidelijkheid omtrent de afzetmogelijkheden van de duurzaam opgewekte 
energie, zijn essentieel om het project te laten slagen. De betrokkenheid van de Drentse Energie Organisatie, de 
provinciale investerings- en financieringsmaatschappij voor duurzame energieprojecten, zorgt ervoor dat economisch 
rendabele projecten ook goed financierbaar worden, ondanks de huidige situatie binnen de bancaire sector.

Rollen en verantwoordelijkheden
Bij de keuze voor een duurzame energievoorziening moet de gebouweigenaar de afweging maken welke rol – 
inclusief de bijbehorende verantwoordelijkheden – hij op zich wil nemen. Zo is het mogelijk om zelf te investeren 
en exploiteren, maar kan ook voor een ‘outsourcing’-model worden gekozen. In het laatste geval komen de 
investering, de realisatie en het beheer en onderhoud voor rekening van een marktpartij. Ook kunnen beide 
modellen gecombineerd worden, door zelf te investeren en te (laten) realiseren, waarna de exploitatie en het beheer 
en onderhoud worden uitbesteed. Binnen het project ‘Groene Gevangenis’ zijn alle hiervoor genoemde modellen 
toepasbaar.

Conclusie
Veenhuizen heeft een uitstekende uitgangspositie om doelstellingen op het gebied van nieuwe detentie, duurzame 
energie, energiebesparing, natuur- en landschapsbeheer en regionale economie te realiseren. Via een beperkt aantal 
maatregelen kan de PI Veenhuizen zich ontwikkelen tot de eerste ‘Groene Gevangenis’ van Nederland. Samen met 
haar omgeving kan de gevangenis een voortrekkersrol spelen op het gebied van duurzaamheid en sociale innovatie, 
en zo invulling blijven geven aan datgene wat in deze unieke Drentse enclave al bijna tweehonderd jaar traditie is.
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Van boS tot boiler

 �  Justitie blijft in Veenhuizen! 

 �  De complexen Norgerhaven en Esserheem blijven bestaan en worden gemoderniseerd. 

 �  De huidige, verouderde gebouwen gebruiken erg veel energie. 

 �  In de rijksgebouwen wil de overheid in 2020 een energiebesparing van 25% hebben bereikt.  
Bovendien moet die energie duurzamer zijn dan nu.  

 �  Norgerhaven kan veel energie besparen als de oude gasgestookte kachels worden vervangen 
door een nieuwe houtstookinstallatie. 

 �  Bos en hout zijn in de omgeving van Veenhuizen volop aanwezig. Er begint een netwerk te  
ontstaan van partijen die hout aan Norgerhaven willen leveren. 

 �  Brandstofvoorziening uit de regio vermindert het aantal transportbewegingen en de CO2-uitstoot. 

 �  Voor de financiering bestaan diverse opties. De Drentse Energie Organisatie houdt de vinger aan de pols. 

 �  De oogst en de verwerking van hout zorgen voor extra mogelijkheden om gedetineerden te scholen  
en werkervaring op te laten doen. Dat verbetert hun perspectieven voor re-integratie na het uitzitten 
van hun straf aanzienlijk. 

 �  Staatsbosbeheer heeft op een aantal plekken al ervaring opgedaan met het opzetten van biomassa-
installaties. SBB wil zich als ‘dragende partner’ inzetten om in Norgerhaven een energiebedrijf met 
nevenactiviteiten te ontwikkelen, waar gedetineerden kunnen worden ingeschakeld voor de  
houtverwerking en de opwekking van energie. 

 �  De overstap van Norgerhaven naar hout als brandstof kan betekenen dat deze vorm van  
duurzame energie ook voor andere bedrijven op deze locatie – en voor nieuwe bedrijven die  
zich er willen vestigen – binnen bereik komt. 

Bij tijdige 
besluitvorming 
kan Norgerhaven 
vanaf 2016 
worden verwarmd 
met Noord-
Nederlands hout.
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Colofon

Tussenrapportage Green Deal Veenhuizen

De Green Deal Veenhuizen is in oktober 2012 afgesloten door de Ministeries van Economische Zaken,  
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Veiligheid en Justitie en Infrastructuur en Milieu,  
de Gemeente Noordenveld, de Provincie Drenthe en de Drentse Energie Organisatie. 

Doel van de Green Deal is om een business case te ontwikkelen waarbij de hele keten wordt betrokken. 

Voor de uitvoering van de Green Deal Veenhuizen is een ambtelijke werkgroep samengesteld, waarin de volgende 
instanties zijn vertegenwoordigd: de Rijksgebouwendienst, de PI Veenhuizen, de Gemeente Noordenveld,  
de Provincie Drenthe, de Drentse Energie Organisatie en de Dienst Landelijk Gebied. Het Ontwikkelingsbureau 
Veenhuizen is verantwoordelijk voor de coördinatie van de werkzaamheden voor de Green Deal Veenhuizen.

Teksten tussenrapportage: Marleen Lamain, Weister Klap Advies, Wehe Den Hoorn
Fotografie: Hans Dekker en Dirk de Boer
Vormgeving en opmaak: Helga Wening van Raan, Studio Hooghalen, Hooghalen
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