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Green Deal Groene Gevangenis Veenhuizen
Betrokken partijen
-		
-		
-		
-		

Rijksoverheid
Provincie Drenthe
Drentse Energie Organisatie
Gemeente Noordenveld

Beschrijving initiatief
Uit eerste verkenningen is gebleken dat bij de partijen veel draagvlak is voor het opzetten van een regionale
biomassaketen om (een deel van) de penitentiaire inrichting (PI) Veenhuizen van duurzame energie te voorzien.
Ook bij marktpartijen en maatschappelijke organisaties als Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer is veel
interesse om hierin te participeren en mogelijk te investeren. Bovendien toont een eerste haalbaarheidsonderzoek aan dat de verwarming van het complex Norgerhaven met houtsnippers uit de omgeving mogelijk lijkt.
Een volgende stap is het opstellen van een businesscase waarin de hele keten wordt betrokken.
Bovendien zal een marktvraag geformuleerd worden, waarbij expertise vanuit de markt onontbeerlijk is.

Resultaten
De Green Deal loopt tot en met 2013. Na afloop van de Green Deal is de businesscase klaar. Op basis van
deze businesscase kan vervolgens de afweging worden gemaakt in hoeverre een duurzame regionale energievoorziening interessant is voor de overheden die bij de Green Deal betrokken zijn en de Drentse Energie
Organisatie, welke bijdrage ze bereid zijn te leveren en hoe de Rijksoverheid een dergelijk initiatief kan steunen.

Inzet en acties partijen
Provincie Drenthe
-		 De provincie Drenthe voert het procesmanagement voor de opstelling van de hierboven genoemde
businesscase voor de verwarming van het complex Norgerhaven met houtsnippers uit de omgeving.
-		 De provincie Drenthe benadert de benodigde bedrijven en overheden voor de opstelling van de
businesscase.
-		 De provincie Drenthe zorgt dat de hele keten wordt meegenomen in de businesscase.
-		 De provincie Drenthe stelt de opgedane kennis en ervaring algemeen beschikbaar.
Drentse Energie Organisatie
-		 De Drentse Energie Organisatie ondersteunt en adviseert de provincie Drenthe bij de uitwerking van de
financiële en juridische aspecten van de businesscase.
-		 De Drentse Energie Organisatie stelt haar uitgebreide netwerk open voor de realisatie van het project.
Dit netwerk bestaat uit organisaties die zich bezighouden met de ontwikkeling, realisatie, exploitatie en
financiering van vergelijkbare duurzame energieprojecten.
-		 De Drentse Energie Organisatie brengt opgedane ervaringen en kennis uit andere duurzame energieprojecten in binnen het project.
Gemeente Noordenveld
-		 De gemeente Noordenveld levert de benodigde informatie over de vereiste vergunningen en planologie.
-		 De gemeente Noordenveld zorgt voor een breed draagvlak binnen de gemeentelijke organisatie voor
het initiatief.
-		 De gemeente Noordenveld levert gegevens over eigen biomassa.
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Inzet en acties Rijksoverheid
-		 De Rijksoverheid zal via de organisaties Rijksgebouwendienst, Dienst Justitiële Inrichtingen
(PI Veenhuizen) en Dienst Landelijk Gebied en binnen de wettelijke kaders actief gegevens, informatie
en input leveren aan de provincie Drenthe voor de op te stellen businesscase.
-		 De Rijksoverheid stelt kennis en kunde beschikbaar over aanbestedingsregels voor zover relevant voor
de businesscase.
-		 De Rijksoverheid benut haar relaties met beheerders van natuur en landschap voor het creëren van
draagvlak bij de beheerders voor een bijdrage aan de energievoorziening van de PI Veenhuizen.
-		 De Rijksoverheid zal zich inspannen om mogelijke belemmeringen voor het realiseren van een
duurzame energievoorziening voor de PI Veenhuizen in wet- en regelgeving weg te nemen.
Voor meer informatie
www.rijksoverheid.nl/greendeal
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