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Petitie voor Behoud gevangenissen Veenhuizen en Ter Apel 

Aan de Vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie  
 

Wij 

• Leden van Provinciale Staten Drenthe 

• Leden van Provinciale Staten Groningen 

  

constateren 

• dat in 2013 door de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie is toegezegd dat de 

gevangenissen in Veenhuizen en Ter Apel open blijven 

• dat inmiddels plannen zijn ontwikkeld om toch gevangenissen te sluiten in 

Veenhuizen en Ter Apel 

• dat deze sluiting niet alleen in strijd is met de recent gedane toezegging van de 

staatssecretaris, maar bovendien ook met de breed aangenomen motie 111 Albert de 

Vries c.s. van 5 maart 2013, waarin wordt opgeroepen om te voorkomen dat door de 

sluiting van rijksdiensten dunbevolkte gebieden en regio’s met een eenzijdige 

economische structuur (Friesland, Groningen, Drenthe, Zeeland en Limburg) per 

saldo onevenredig hard worden getroffen 

 
 en verzoeken de commissieleden 

• om de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie te houden aan zijn toezegging uit 

2013 (afspraak = afspraak) 

• toe te zien op uitvoering van de motie Albert de Vries c.s. in deze casus 

• en aldus zorg te dragen voor behoud van de gevangenissen in Veenhuizen en Ter 

Apel 

• en daardoor deze economisch kwetsbare regio’s voor een forse toename van de 

werkloosheid te behoeden 

 

 

Ondertekening 
Namens de fracties van  

 

Provinciale Staten Drenthe    

VVD – Willemien Meeuwissen   

PvdA – Roelie Goettsch 

CDA – Riëtte Wollerich 

SP – Wim Moinat 

PVV – Nico Uppelschoten 

D66 – Marianne van der Tol 

Christenunie – Bernadette van den Berg 

GroenLinks – Hans Kuipers 

50+ – Frank Duut 

Sterk Lokaal – Douwe Oosterveen 

Provinciale Staten Groningen  

SP – Sandra Beckerman 
PvdA – Eugenie Stolk 
CDA – Ronald Knegt 
D66 – Tim Zwertbroek 
VVD – Mirjam Wulfse 
ChristenUnie - Stieneke van der Graaf 
PVV – Ton van Kesteren 
Groninger Belang – Bram Schmaal 
GroenLinks – Arjen Nolles 
Partij voor de Dieren – Kirsten de Wrede  
Partij voor het Noorden – Bé Zwiers 

 


