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Samenvatting toekomstvisie ‘Werken aan Veenhuizen’
Deze toekomstvisie geeft inspiratie, richting en steun aan partijen die zich inzetten
voor behoud en ontwikkeling van Veenhuizen. Of het nu gaat om overheden,
gebruikers, bewoners of (toekomstige) ondernemers. Een visie waarin ruimtelijke
en economische perspectieven zijn verbonden met de cultuurhistorische betekenis
en kracht van Veenhuizen en die aansluit bij ontwikkelingen in Noord-Nederland.

Een visie met aandacht voor de verantwoordelijkheid van overheden voor verdere
gebiedsontwikkeling, renovatie van gebouwen, het stellen van kaders, het creëren van
de noodzakelijke randvoorwaarden en het voorkomen van kapitaalvernieting. Zodat
bewoners, organisaties en bedrijven optimaal kunnen functioneren en ruimte krijgen
voor ontwikkeling en investeringen. De vernieuwende sociaal-economische concepten
en gebiedsontwikkeling uit het verleden bieden veel aanknopingspunten voor de toekomst. Met behoud van bestaande waarden en lerend van het verleden heeft Veenhuizen veel potentie voor nieuwe vormen van bedrijvigheid. Kansrijk zijn vooral de sectoren
justitie en zorg en sectoren met productiewerk of combinaties van deze sectoren.
Omdat verleden en toekomst zo met elkaar verbonden zijn is gekozen voor een ongebruikelijke samenvatting. Een samenvatting die begint in het verleden en die via het
heden uitkomt bij de toekomst.
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Met behoud van
bestaande waarden
en lerend van het
verleden heeft
Veenhuizen veel
potentie voor
nieuwe vormen
van bedrijvigheid

Er was eens…
Een visionaire generaal Johannes van den Bosch die in de 19e eeuw de problemen van criminaliteit en
armoede aanpakte met een voor die tijd innovatief sociaal-economisch concept. Hij nam het initiatief voor
de oprichting van de Maatschappij van Weldadigheid. Mensen uit de lagere klassen, waaronder zwervers
en landlopers kregen in de koloniën Veenhuizen en Frederiksoord/Wilhelminaoord arbeid, onderhoud en
onderwijs aangeboden. Aanvankelijk vrijwillig en vanuit een idealistisch maatschappijbeeld, later gedwongen en met harde hand. Voor die koloniën werd ‘woeste’ grond ontgonnen en zo ingericht en bebouwd
(de ‘gestichten’ in carrévorm) dat ook in ruimtelijk opzicht de opvoedende en corrigerende gemeenschap
tot uitdrukking kwam. Een mooi voorbeeld van gebiedsontwikkeling, maar dan wel bijna twee eeuwen
geleden!
Het heropvoeden van mensen en het aanleren van ander gedrag bleek nog niet zo eenvoudig te zijn.
Financiële problemen en het inzicht dat hier een rol voor de overheid was weggelegd, maakten dat het
Ministerie van Justitie rond 1875 het stokje overnam. Veenhuizen werd getransformeerd tot een gevangenisdorp, dat gedurende meer dan een eeuw vrijwel volledig van de buitenwereld was afgesloten. Gevangenen werden gestraft en werkten in en om de gevangenissen, gevangenispersoneel woonde en werkte in
Veenhuizen en in een eigen hospitaal werden de zieken verzorgd. Vanaf 1990 kwam er een einde aan dat
isolement. Het Ministerie van Justitie trok zich terug achter de hekken van de strafinrichtingen en stelde
het dorp open voor de buitenwereld. Veenhuizen werd een ‘gewoon’ dorp, zonder de strakke sturing èn
bescherming die het gewend was. Leegstand en verval deden hun intrede. Eind jaren negentig werd de
noodklok geluid. Verontruste burgers en organisaties trokken, geholpen door de media, aan de bel bij de
verschillende overheden. Dit bijzondere sociaal culturele erfgoed mocht niet verloren gaan!
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Er is in 2011…
Een dorp dat de kracht en kwaliteiten van zijn verleden benut voor nieuwe
kansen. Verantwoordelijke overheden pakten de handschoen op en Rijk, provincie
en gemeente hebben met een gezamenlijke investering van tot nu toe ca.
€ 60 miljoen het tij in het afgelopen decennium gekeerd. De Rijksgebouwendienst heeft het staatsbezit, stuk voor stuk monumenten, voor een gedeelte
gerenoveerd, de infrastructuur is verbeterd en nieuwe ondernemers hebben zich
in Veenhuizen gevestigd en timmeren met de slogan ‘Veenhuizen boeit’ stevig
aan de weg. Veenhuizen is een echt gevangenisdorp en niet voor niets is hier
ook het Nationaal Gevangenismuseum gevestigd. Gevangenissen zijn ‘de ziel’
van Veenhuizen. Behoud daarvan is cruciaal. Niet alleen vanwege de werkgelegenheid, maar vooral ook omdat er door de kennis, ervaring, geschiedenis en
ruimte kansen liggen voor innovatieve oplossingen voor hedendaagse maatschappelijke vraagstukken.
Veenhuizen is ook een uniek erfgoed en om dit te behouden en verder te
ontwikkelen is een aanvraag ingediend voor plaatsing op de werelderfgoedlijst
van UNESCO. In november 2010 heeft de Commissie Herziening Voorlopige Lijst
Werelderfgoed vastgesteld dat de Maatschappij van Weldadigheid van uitzonderlijke en universele waarde is. De commissie heeft aan staatssecretaris Zijlstra
van OCW een positief advies uitgebracht over de plaatsing van Veenhuizen op
de nieuwe voorlopige lijst in Nederland. Het advies van de commissie bevestigt
de unieke waarde van Veenhuizen, is een volgende stap in de richting van de
werelderfgoedstatus en is een steun in de rug voor behoud èn verdere ontwikkeling van Veenhuizen. Een ‘levend’ cultureel erfgoed met vormen van detentie
en re-integratie als ‘ziel’ en basis, als gebied met kansen en ruimte voor nieuwe
bedrijvigheid en een sociaal, cultureel en landschappelijk erfgoed dat aantrekkelijk is voor toerisme en recreatie. Maar Veenhuizen is ‘nog niet af’, bezuinigingen
staan voor de deur en stilstand dreigt, met het grote risico dat de door het Rijk
opgeknapte objecten weer leeg komen te staan en opnieuw in verval raken.
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In 2018 heeft
Veenhuizen de status
van Werelderfgoed
UNESCO gekregen

Er is straks in 2020…
Een dorp dat het gelukt is om kansen in andere tijden waar te maken. De penitentiaire
inrichtingen zijn gebleven en het Ministerie van Veiligheid en Justitie is aan de slag
gegaan met nieuwe vormen van detentie voor nieuwe doelgroepen. Zoals de Inrichting
voor Stelselmatige Daders waar veelplegers met gecompliceerde problemen (verslaving,
psychische stoornis) opgevangen en geholpen worden en een zichtbare bijdrage leveren
aan de veiligheid van de samenleving. Ook de pilots met langgestraften naar het ‘Noorse’
model waren succesvol en zijn inmiddels omgevormd tot reguliere vormen van detentie
in Veenhuizen. Het arbeidsbedrijf van de penitentiaire inrichtingen is uitgebreid en werkt
intensief samen met kleinschalige ambachtelijke ondernemers die zich in Veenhuizen
hebben gevestigd. Niet alleen gedetineerden werken hier, maar ook andere doelgroepen
voor wie het aanleren van kennis en vaardigheden, opdoen van werkritme en re-integreren
in de samenleving belangrijk zijn. De ruimte, relatieve rust, het arbeidspotentieel en twee
eeuwen ervaring waren succesfactoren bij het realiseren van deze ontwikkelingen.
Ook de zorgsector heeft zich goed ontwikkeld in Veenhuizen. Woningbouwcorporaties,
zorgondernemers, zorgverzekeraars, ouderenbonden, projectontwikkelaars,
architecten en de gemeente hebben hun krachten gebundeld. Luxe woonvormen
voor ouderen, maar ook beschutte woonvormen voor demente ouderen en voor
gehandicapten zijn gerealiseerd. Voor deze laatste groep zijn ook woon-werk-zorg
faciliteiten totstandgekomen. In navolging van de rugkliniek hebben enkele klinieken
voor gespecialiseerde zorg zich in Veenhuizen gevestigd, mede vanwege de relatieve
afzondering, privacy en beschikbare faciliteiten. Relatief kleinschalige ondernemingen in
de sectoren onderwijs, landbouw en natuurbeheer zijn tot bloei gekomen. Overheden
hebben ervoor gezorgd dat sectoroverstijgende samenwerking mogelijk werd, inclusief
oplossingen voor belemmerende wet- en regelgeving. Een deel van deze nieuwe
bedrijvigheid is in bestaande panden gevestigd, waardoor de renovatiekosten in de vorm
van huur en erfpacht terugkomen.
In 2018 heeft Veenhuizen de status van Werelderfgoed UNESCO gekregen. In de
voorbereidingsfase heeft de sector toerisme en recreatie al kunnen profiteren van de
voorlopige status omdat de betrokken ondernemers in de voormalige koloniën in breder
regionaal verband hun aanbod hebben uitgebreid, verbeterd en afgestemd op (nieuwe)
doelgroepen.
Samenwerken, het benutten en integreren van de cultuurhistorische kracht, economische
kansen en ruimtelijke mogelijkheden hebben ervoor gezorgd dat Veenhuizen zijn ambitie
voor de toekomst heeft kunnen waarmaken.

Maallust
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Het Verenigingsgebouw

1. Inleiding
Deze toekomstvisie moet inspiratie, richting en steun geven aan
partijen die zich inzetten voor de ontwikkeling van Veenhuizen. Een
visie waarin ruimtelijke en economische perspectieven zijn verbonden
met de cultuurhistorische betekenis en kracht van Veenhuizen.
Een visie ook die aansluit bij de ontwikkelingen in Noord-Nederland.

Visionaire trajecten en toekomstscenario’s hebben nogal eens de neiging alles overboord te gooien. Zeker bij
Veenhuizen is dat niet verstandig. De vernieuwende sociaal-economische concepten en gebiedsontwikkeling uit
het verleden bieden veel aanknopingspunten voor de toekomst. Met behoud van bestaande waarden en lerend
van het verleden heeft Veenhuizen veel potentie voor nieuwe vormen van bedrijvigheid.
Ambities en doelen zijn geformuleerd. Gestreefd wordt naar een duurzame ontwikkeling van Veenhuizen met
behoud èn groei van werkgelegenheid (+250 arbeidsplaatsen), vitalisering van het woon-, werk- en leefklimaat
en ruimte voor toerisme en recreatie waarbij cultureel erfgoed en natuur centraal staan. De meest kansrijke
economische sectoren zijn justitie, zorg en sectoren met productiewerk, vooral ook in combinatie, vanwege de
mogelijkheden voor vernieuwing en publiek-private samenwerking.
Uitgangspunten bij het opstellen van de toekomstvisie waren:
 De visie moet aansluiten bij de waarden en kernkwaliteiten van het gebied;
 De visie moet voortbouwen op hetgeen is ontwikkeld en gerealiseerd;
 De visie moet cultuurhistorische, economische en ruimtelijke perspectieven verbinden;
 De visie moet inspireren tot vernieuwing en publiek-private samenwerking stimuleren;
 De visie moet in lijn zijn met ontwikkelingen in Noord-Nederland en tegelijk ook onderscheidend zijn.

Leeswijzer
Ambitie, doelen en strategische hoofdlijnen staan in hoofdstuk 6. Het fundament van de visie is de rijke sociale
cultuurgeschiedenis (hoofdstuk 2). Bouwstenen zijn de economische verkenningen (hoofdstuk 3) en de ruimtelijke mogelijkheden (hoofdstuk 4 en 5). Organisatie en uitvoering komen in hoofdstuk 7 aan bod. In de bijlagen
staan overzichten van gerealiseerde renovaties/nieuwe bedrijvigheid, van nog te realiseren renovaties, betrokken
actoren en informatie over de organisatie.
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2. Omzien naar ontwikkeling
Een toekomst die in het verleden ligt? Innovatieve sociale concepten, particulier initiatief, een hoogwaardige ruimtelijke en landschappelijke structuur,
karakteristieke monumenten en betrokken overheden. Deze karakteristieken
zijn een rijke inspiratiebron voor hedendaagse sociale vraagstukken en
toekomstige economische en ruimtelijke ontwikkelingen in Veenhuizen.
Idealen en innovatie
De visionaire manier waarop Generaal Johannes van den Bosch de problemen van criminaliteit en armoede
aanpakte was een belangrijke inspiratiebron voor veel verlichte denkers in de westerse wereld. In 1818 werd
op zijn initiatief de Maatschappij van Weldadigheid opgericht met als doel om de levensomstandigheden van
de lagere klassen te verbeteren door hen arbeid, onderhoud en onderwijs aan te bieden. Een voor die tijd
nieuw concept. In de veengebieden Veenhuizen en Frederiksoord/Wilhelminaoord stichtte de Maatschappij
koloniën waar bedelaars en landlopers te werk werden gesteld. Aanvankelijk vrijwillig en vanuit een idealistisch
maatschappijbeeld, later gedwongen en met harde hand. Grote stukken ‘woeste’ grond werden ontgonnen via
de oprichting van de landbouwkoloniën. Daarmee kwam ook in ruimtelijk opzicht de opvoedende, corrigerende
en hiërarchisch geordende gemeenschap tot uitdrukking. Dit gedachtegoed werd ook zichtbaar in de gebouwen (de ‘gestichten’ in carrévorm) en in de uitgesproken structuur van de koloniën. Een mooi voorbeeld van
gebiedsontwikkeling’, maar dan wel bijna twee eeuwen geleden.

Tot 1990 was
Veenhuizen voor
buitenstaanders
verboden terrein
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Gesloten en open
Het realiseren van de idealen was toch moeilijker dan gedacht. Het heropvoeden
van mensen en het aanleren van ander gedrag bleek nog niet zo eenvoudig te
zijn. Financiële problemen en het inzicht dat hier een rol voor de overheid was
weggelegd, maakten dat het Ministerie van Justitie rond 1875 het stokje overnam. Veenhuizen werd getransformeerd tot een gevangenisdorp, dat gedurende
meer dan een eeuw vrijwel volledig van de buitenwereld afgesloten zou blijven.
Gevangenen werden gestraft en werkten in en om de gevangenissen, gevangenispersoneel woonde en werkte in Veenhuizen en in een eigen hospitaal werden
de zieken verzorgd. Pas rond 1990 kwam er een einde aan dat isolement. Het
Ministerie van Justitie trok zich terug achter de hekken van de strafinrichtingen
en stelde het dorp open voor de buitenwereld. Veenhuizen werd een ‘gewoon’
dorp, zonder de strakke sturing èn bescherming die het gewend was. Leegstand
en verval deden hun intrede. Die verloedering is tot staan gebracht. Rijk, provincie
en gemeente hebben zich ingespannen voor Veenhuizen, met een gezamenlijke
investering van tot nu toe ca. € 60 miljoen. De Rijksgebouwendienst heeft het
staatsbezit, stuk voor stuk monumenten, voor een gedeelte gerenoveerd, de
infrastructuur is verbeterd en nieuwe ondernemers hebben zich in Veenhuizen
gevestigd.

In de voormalige strafkolonie staan 124 Rijksen 13 provinciale
monumenten, die nog
bijna allemaal intact zijn

Veenhuizen, een levend erfgoed
Veenhuizen is vooral een levend erfgoed. Zowel fysiek als maatschappelijk. Fysiek
omdat de ruimtelijke en landschappelijke structuur en de gebouwen nog tot in
detail aanwezig zijn. In de voormalige strafkolonie staan 124 Rijks- en 13 provinciale monumenten, die nog bijna allemaal intact zijn. Gelegen op een gebied
van zo’n 3000 ha, ingeklemd tussen het Fochteloërveen en het beekdal van de
Slokkert. Met sinds 2008 de status van beschermd dorpsgezicht. Maar behalve de
grond en de stenen is vooral de maatschappelijke component interessant. Geprobeerd werd immers om kolonisten en landlopers in Veenhuizen op te leiden en
(her) op te voeden tot betere en meer zelfredzame burgers. Al bijna 150 jaar is
Veenhuizen een gevangenisdorp bij uitstek. Zonder gevangenissen verdwijnt
‘de ziel’ uit Veenhuizen en niet voor niets is hier het Nationaal Gevangenismuseum
gevestigd. Normbesef, straf, werk, opvoeding en onderwijs kunnen helpen om
de mens weer op het juiste pad te brengen, toen, maar ook nu. Uitingen van dit
gedachtegoed zijn nog goed te zien op de gevels van de gebouwen in Veenhuizen.
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Bitter & Zoet en Rugkliniek

De vernieuwende
sociaal-economische
concepten en gebiedsontwikkeling uit het
verleden bieden inspiratie
en aanknopingspunten
voor de toekomst

Werelderfgoedlijst UNESCO
Om dit unieke erfgoed te behouden en te ontwikkelen is een aanvraag ingediend voor plaatsing op de werelderfgoedlijst van UNESCO. In november 2010 heeft de Commissie Herziening Voorlopige Lijst Werelderfgoed
vastgesteld dat de Maatschappij van Weldadigheid van uitzonderlijke en universele waarde is. De commissie heeft
dan ook aan staatssecretaris Zijlstra van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een positief advies
uitgebracht over de plaatsing van Veenhuizen op de nieuwe voorlopige lijst in Nederland. Volgens de commissie
‘vormen de koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid met hun ruimtelijke structuur, architectuur, functies
en uitzonderlijke waarden en gaafheid een unieke uitdrukking van het vroeg 19e eeuwse westerse, utopische
denken over de maatschappelijke orde. De koloniën markeren een grote stap voorwaarts in het denken over de
minderbedeelden in de westerse samenleving. De koloniën zijn uniek vanuit cultuurhistorisch en landschappelijk
oogpunt. In hun onderlinge samenhang vormen landschap en gebouwen in de twee gebieden de neerslag van
bijna twee eeuwen Nederlandse cultuurgeschiedenis’. Het advies van de commissie bevestigt de unieke waarde
van Veenhuizen, is een volgende stap in de richting van de werelderfgoedstatus en een steun in de rug voor de
verdere ontwikkeling van Veenhuizen. In april 2011 nemen de staatssecretarissen Zijlstra en Bleker een definitief
besluit over de Herziene Voorlopige Lijst.

Inspiratie voor de toekomst
Het verleden biedt inspiratie en aanknopingspunten voor de toekomst. Veenhuizen heeft veel potentie om er
nieuwe concepten te ontwikkelen voor hedendaagse maatschappelijke vraagstukken en nieuwe vormen van
bedrijvigheid. Hoe dat vertaald kan worden naar de 21e eeuw komt in het volgende hoofdstuk aan bod.
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3. Trends en economische kansen voor Veenhuizen
Waar liggen kansen voor het versterken van de economische basis van Veenhuizen?
Dat was de vraag die centraal stond in de economische verkenning die eind 2010 is
uitgevoerd. Gekeken is naar trends in economie en samenleving, vooral ook in Noord-Nederland,
naar trends in het overheidsbeleid en naar het karakter en de kwaliteiten van Veenhuizen.
Trends in maatschappij en economie
Noord-Nederland
Veenhuizen ligt centraal in Noord-Nederland, een gebied dat ruimtelijk-economisch
steeds meer als één gebied wordt beschouwd. De gehele noordelijke economische
ontwikkeling is dan ook van belang voor Veenhuizen. Hoewel Noord-Nederland nog
wel wat achterstanden heeft, volgen de groeicijfers al jaren de landelijke trend. De
belangrijkste verschillen zijn:
 Noord-Nederland, en Drenthe in het bijzonder, heeft een ‘ijle’ economische structuur,
omdat er relatief weinig grote ondernemingen zijn en veel kleine en middelgrote
bedrijven;
 De sectoren delfstofwinning, landbouw en industrie zijn ten opzichte van Nederland
vrij groot;
 De sectoren transport, communicatie, financiële instellingen en zakelijke dienstverlening zijn in Noord-Nederland relatief klein, terwijl de collectieve sector vrij groot
is. Wel verdwijnt er werkgelegenheid bij de (Rijks)overheid uit Noord-Nederland;
 De beroepsbevolking in Noord-Nederland is relatief laag opgeleid. Het aantal
mensen met een uitkering en in de sociale werkvoorziening is vrij hoog.

Kansrijke sectoren
voor behoud en
ontwikkeling van
werkgelegenheid
zijn justitie, zorg
en sectoren met
productiewerk
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Onderstaand schema geeft inzicht in de werkgelegenheid per sector en in krimp- en groeisectoren.
Sector

Aandeel in werkgelegenheid
Noord-Nederland (2009)

Ontwikkeling

Omvang t.o.v. NL

Groei + | (Vrijwel) gelijk = | Krimp -

Groot + | (Vrijwel) gelijk = | Klein -

Zorg

17,5

+

+

Handel

16,0

-

-

Industrie

12,6

-

+

Zakelijke diensten

11,6

+

-

Onderwijs

7,2

+

+

Bouw

6,7

=

=

Transport, communicatie

6,3

-

-

Overheid

5,6

-

=

Landbouw, visserij

5,1

-

+

Horeca

4,2

=

=

Overige diensten

3,8

+

=

Financiële instellingen

2,4

-

-

Nutsbedrijven

1,0

+

+

Bron: Economische verkenning Veenhuizen, 2010

Groei is voorzien in het aantal inwoners in de regio Groningen-Assen. Het percentage inwoners van 65 jaar en ouder, nu
18%, zal in 2040 zijn gestegen tot 30% en voorzien wordt dat de zorgvraag de komende decennia zal stijgen. Andere
trends zijn individualisering en intensivering. Mensen verlangen ‘maatwerk’ en zijn op zoek naar dynamische leefstijlen.
Maar er is ook behoefte aan rust en stilte. Met andere woorden: de moderne mens zoekt tegelijk versnelling èn vertraging.
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Trends in overheidsbeleid
De Europese overheid
Op Europees niveau moet de EU 2020-strategie nog verder worden uitgewerkt.
De ‘Digitale agenda’ is één van de vlaggenschipprogramma’s. Verwacht wordt dat
er in het landbouwbeleid een verschuiving zal optreden naar natuurontwikkeling en
landschapsbeheer. Ook mag aandacht voor ‘healthy ageing’ verwacht worden.
De Rijksoverheid
Vanuit de Rijksoverheid heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie een lange
en bepalende geschiedenis in Veenhuizen en is verreweg de grootste werkgever
in het gebied. Voor de regio en voor Veenhuizen is behoud van deze werkgelegenheid cruciaal. Veenhuizen is met drie gevangenissen (Esserheem, Groot
Bankenbosch en Norgerhaven) en de jeugdinrichting, Juvaid/Het Poortje, een
echt gevangenisdorp. De gezamenlijke capaciteit is ca. 800 gedetineerden. Ook
zijn er een Shared Service Center en een arbeidsbedrijf gevestigd. Een bijzonder
bedrijf waar gedetineerden onder professionele leiding verschillende werkzaamheden uitvoeren, van houtbewerking, tot een wasserij en montage- en inpakwerkzaamheden. Esserheem en Norgerhaven staan niet ter discussie en blijven
als gevangenis gehandhaafd. Groot Bankenbosch staat, conform het Masterplan
Gevangeniswezen, op de lijst voor sluiting per 31 december 2013. Vooruitlopend
op de voorgenomen sluiting is een deel verhuurd aan de GGZ-Drenthe die er een
kliniek voor licht verstandelijk gehandicapten heeft gevestigd. Onderzocht wordt
of Bankenbosch een geschikte locatie is voor pilots met nieuwe vormen van
detentie/opvang.

Vanuit de Rijksoverheid
heeft het Ministerie van
Veiligheid en Justitie een
lange en bepalende
geschiedenis in Veenhuizen
en is verreweg de grootste
werkgever in het gebied

De capaciteitsbehoefte in het gevangeniswezen daalt ca. 5% in de periode
2009-2015 en bij de jeugdinrichtingen met 28%*. In het noorden is de formatie
in het gevangeniswezen met een gemiddelde van 38% al relatief sterk gedaald
(van 1632 in 2005 naar 1020 full-time arbeidsplaatsen in 2010).
Voor de penitentiaire inrichtingen in Veenhuizen is sprake geweest van een daling
van de formatie met 41% (van 748 in 2005 naar 438 full-time arbeidsplaatsen in
2010). Wordt ook Groot Bankenbosch gesloten dan resteren nog slechts 355 fulltime arbeidsplaatsen.

* Scenario WODC/Raad voor de Rechtspraak, 2010
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Het Rijk is met 124 Rijksmonumenten sterk vertegenwoordigd in Veenhuizen en zorgt met renovaties, onderhoud
en beheer van zijn monumenten voor (indirecte) werkgelegenheid in de regio. Behoud en onderhoud van monumenten is door de regering expliciet aangewezen als overheidstaak, waarbij herbestemming aandacht verdient.
Wat Veenhuizen betreft is in 2003 afgesproken om geen panden meer af te stoten om de karakteristieke eenheid
te behouden. Een eenheid die ook bepalend was voor de status van beschermd dorpsgezicht en voor plaatsing op
de voorlopige werelderfgoedlijst van UNESCO. Budgetten voor renovatie, onderhoud en beheer staan echter onder
druk en daarmee ook de (indirecte) werkgelegenheid in de regio.
Decentrale overheden
De noordelijke provincies werken op economisch terrein samen in het Samenwerkingsverband Noord-Nederland
(SNN). Ambities staan in het ‘Kompas voor het Noorden’ en in de ‘Strategische Agenda voor Noord-Nederland
2007-2013’. Speerpunt is het uitbouwen van economische pieken van nationaal belang, zoals energie, water,
sensortechnologie, agribusiness en healthy ageing. Sectoren als het MKB, scheepsbouw en toerisme hebben
speciale aandacht. Momenteel wordt gewerkt aan de agenda voor na 2013, waarbij zowel op nieuw Rijksbeleid
als op EU-beleid ingespeeld zal worden.
De provincie Drenthe zet in de Omgevingsvisie Drenthe vooral in op kansrijke economische sectoren en op recreatie
en toerisme. De NV Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) heeft een belangrijke taak bij behoud en ontwikkeling van bedrijvigheid en biedt potentiële investeerders faciliteiten en (financiële) steun bij nieuwe ontwikkelingen.
De regio Groningen-Assen, met daarin de provincies Groningen, Drenthe en de gemeenten in de regio, trekt samen
op bij de ontwikkeling van dit stedelijk netwerk. Ook de gemeente Noordenveld, waarvan Veenhuizen deel uitmaakt, is hierbij aangesloten. Afstemming vindt plaats op het gebied van natuur, landschap, mobiliteit en ruimtelijkeconomische ontwikkeling. De regio financiert projecten op het gebied van natuur, landschap en mobiliteit.

Veenhuizen is één van de
26 kernen van de gemeente
Noordenveld (30.800 inwoners)
en is met 1.249 inwoners qua
grootte de vierde kern in de
gemeente. Roden met 17.000
inwoners is de hoofdkern. Het
aantrekken van nieuwe bewoners,
bedrijven en het op peil houden
van de werkgelegenheid zijn
speerpunten voor de gemeente
Noordenveld.
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Dorpskern Veenhuizen

Karakter en kwaliteiten van Veenhuizen
Ook door de economische bril van 2010 zijn de sociaal cultuurhistorische kwaliteiten, zoals beschreven in het vorige hoofdstuk,
duidelijk zichtbaar. De fysieke en maatschappelijke waarden komen sterk naar voren en in combinatie met de ruimte voor
ontwikkeling biedt dit economische kansen. Er is een diversiteit aan panden beschikbaar, er is ruimte voor nieuwbouw en
betrokken overheden staan open voor nieuwe, innovatieve bedrijvigheid, nemen waar mogelijk zelf initiatieven, brengen partijen
bij elkaar, faciliteren en ondersteunen. Samenwerking staat daarbij hoog in het vaandel en wie nu door Veenhuizen loopt is getuige
van hetgeen de afgelopen tien jaar met intensieve samenwerking, grote betrokkenheid en enthousiasme is gerealiseerd. Dit geldt
zeker ook voor de ‘nieuwe’ ondernemers die zich in deze periode in Veenhuizen hebben gevestigd en die onder het motto
‘Veenhuizen boeit’ samen aan de weg timmeren om meer mensen te interesseren voor een bezoek aan Veenhuizen.

Huidige bedrijvigheid
Het Ministerie van Veiligheid en Justitie is de grootste economische drager in Veenhuizen met nu nog drie penitentiaire inrichtingen,
een jeugdinrichting, een shared service center en een arbeidsbedrijf (ruim 400 arbeidsplaatsen). Het Ministerie van Defensie heeft
in een gebied van ca. 10 hectare gebouwen in gebruik voor opslag en herstel van munitie (ca. 20 arbeidsplaatsen). Tal van ondernemers hebben zich in Veenhuizen gevestigd: de sfeer, rust, omgeving en geschiedenis zijn voor velen een ware inspiratiebron.
Nieuwe bedrijvigheid ontstond vooral in de sectoren, zorg, horeca en (ambachtelijke) cultuur en resulteerde in een toename van de
werkgelegenheid met ca. 100 arbeidsplaatsen (zie ook www.veenhuizenboeit.nl). Veel monumenten zijn gerenoveerd en kregen
een nieuwe functie. Het oude Hospitaalcomplex herbergt een hotel-restaurant (Bitter & Zoet), een zorgacademie (met wellnessfaciliteiten) en een rugkliniek en het oude Verenigingsgebouw kreeg een horeca- en vergaderfunctie. Het voormalige Tweede
Gesticht werd het Nationaal Gevangenismuseum met ruim 100.000 bezoekers per jaar en in het Ambachtscluster is o.a. het
Nederlands museum voor glaskunst en glastechniek gevestigd. Het voormalige Directiehotel biedt nu onderdak aan het Muziekinstituut. In het Maallustcomplex zijn sinds kort een bierbrouwerij, kaasmakerij, winkel en een bedrijf met outdooractiviteiten
gevestigd. Ook zijn er kleinschalige culturele voorzieningen. Naast het hotel bieden enkele erfgoedlogies en bed&breakfasts
verblijfsmogelijkheden. De functiekaart op de volgende pagina geeft een overzicht en in de bijlagen 1 en 2 staan overzichten van
wat er de afgelopen jaren is gerealiseerd en welke locaties voor herbestemming en opgaven er nog zijn.

Rugkliniek en Hotel Bitter en Zoet

Glasmuseum
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Functiekaart
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Kansen voor nieuwe bedrijvigheid
Aanbevelingen uit de economische verkenning zijn het aansluiten bij de geschiedenis
van Veenhuizen, voortbouwen op wat er al is, meebewegen met maatschappelijke
en economische trends en het creëren van slimme combinaties tussen verschillende
soorten bedrijvigheid. Als meest kansrijke sectoren voor behoud en ontwikkeling van
werkgelegenheid in Veenhuizen komen justitie, zorg en sectoren met productiewerk
naar voren. Vooral de combinatie van economische activiteiten in deze sectoren
kunnen innovatieve bedrijvigheid opleveren.
Justitie
Justitiële inrichtingen spelen al bijna 150 jaar een bepalende rol in Veenhuizen. Het
soort werk dat dit met zich meebrengt hoort bij Veenhuizen en sluit naadloos aan bij
historische waarden als autarkie, zorg en respect, opvoeding, wederkerigheid en sociaal-economische cohesie. Kernwaarden die ook tot uitdrukking komen bij de mensen
die er wonen en werken en in de structuur van ruimte en gebouwen. Behoud van
de justitiële inrichtingen is dus cruciaal. Ervaring met en faciliteiten voor verschillende
vormen/doelgroepen van detentie zijn in ruime mate aanwezig. Dit maakt Veenhuizen
geschikt voor pilots met nieuwe vormen van detentie/opvang en voor pilots à la de
Noorse aanpak*. Het arbeidsbedrijf van de penitentiaire inrichtingen leent zich goed
voor uitbreiding naar andere groepen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld groepen uit de Wsw, Wajong en Wwb die naar werk begeleid moeten worden
en/of mensen die werkritme moeten krijgen. Voor een deel gaat het immers om min
of meer dezelfde doelgroep (laag opgeleide mensen uit lagere sociale milieus). Maar
ook voor slimme combinaties met andere sectoren, bijvoorbeeld de jeugd-psychiatrische en verslavingszorg, zijn er mogelijkheden in Veenhuizen.

Landbouwbedrijf Staat

Werklocatie Esserheem

Zorg
Bedrijvigheid in de sector zorg past bij Veenhuizen en sluit goed aan bij het zorghotel, de zorgacademie en de rugkliniek. Door de vergrijzing zal de vraag naar andere
en meer luxe woon- en zorgvoorzieningen toenemen, maar ook de vraag naar
‘beschutte’ voorzieningen voor bijvoorbeeld dementerende ouderen en voor mensen
in de laatste fase van hun leven. Veenhuizen leent zich ook uitstekend voor woonwerkvoorzieningen voor mensen met gedragsproblemen of met een lichamelijke of
verstandelijke handicap. ‘Luxe’ zorgconcepten voor mensen die in alle rust en privacy
een specifieke behandeling willen ondergaan zijn ook goed denkbaar.
* ‘Menselijke’ detentiecentra waar langgestraften in een autarkische ‘samenleving’
werken aan hun terugkeer in de maatschappij. Het resultaat is een recidive van 29%.
Voorbeelden zijn Bastoy en Halden Fengsel

Zorg in de Rugkliniek
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Interessant in dit verband zijn ook de mogelijkheden voor publiek-private
samenwerking tussen bijvoorbeeld overheden, woningbouwcorporaties,
uitvoerings-organisaties en zorgondernemers.

Werklocatie Norgerhaven, wasserij

Gevangenismuseum

Het strokasteel

Sectoren met productiewerk
Gezien de aard van het arbeidspotentieel, relatief laag- en middelbaar opgeleid,
kan ingezet worden op relatief eenvoudig (ambachtelijk) productiewerk gericht op
de ‘onderkant’ van de samenleving. Waar veel groepen behoefte hebben aan aangepast werk (gehandicapten) en/of ondersteuning nodig hebben bij de stap van
uitkering naar werkritme en werk. Dit soort arbeid sluit nauw aan bij de idealen
van de Maatschappij van Weldadigheid. Kleinschalige ambachtelijke bedrijven, de
land- en tuinbouwsector in Veenhuizen en het arbeidsbedrijf van de penitentiaire
inrichtingen bieden goede mogelijkheden.
Toerisme, recreatie en horeca
Deze sector heeft zich de afgelopen jaren goed ontwikkeld en heeft potentie
om te groeien. Belangrijk is om, in aansluiting op het bestaande, een zodanig
aanbod te ontwikkelen dat past bij de kwaliteiten van Veenhuizen op het gebied
van cultuur(historie) en natuur, èn dat aantrekkelijk is voor verschillende doelgroepen. Kansrijk is de ontwikkeling van een UNESCO-waardig aanbod, samen
met Frederiksoord/Wilhelminaoord. Ook het Gevangenismuseum biedt uitstekende mogelijkheden om met wisselende exposities en ‘events’ steeds nieuwe
bezoekers te trekken. Regionale samenwerking, ook buiten de provinciegrens is
noodzakelijk om tot een goed aanbod en leuke en interessante arrangementen
te komen. De marketing van en communicatie moet verder versterkt worden om
Veenhuizen te positioneren als een interessante en aantrekkelijke locatie om te
bezoeken en te verblijven.
Overige sectoren
Daarnaast zijn er sectoren met ontwikkelingsmogelijkheden die passen bij het
karakter en de kwaliteiten van Veenhuizen. Dit zijn bijvoorbeeld de sector onderwijs,
ontwikkeling en zingeving; (duurzame) landbouw, voeding en energie; creativiteit
en cultuur; de combinatie wonen en ondernemen en bedrijvigheid die veel ruimte
nodig heeft. Het advies is om activiteiten in deze sectoren te stimuleren en initiatieven te ondersteunen.
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Van zwakte naar kans
Niets lijkt de toekomst van Veenhuizen in de weg te staan. Toch is er een aantal factoren dat de toekomst kan bemoeilijken. Voor heel Noord-Nederland geldt dat het een regio is waar minder wordt geïnvesteerd en minder geld ‘gemaakt’
kan worden dan elders in Nederland. Ook zijn de fysieke mogelijkheden voor hergebruik van de karakteristieke panden
beperkt. Een derde factor is de geïsoleerde ligging waardoor Veenhuizen soms wordt ervaren als ‘the middle of
nowhere’. Tegelijk biedt een aantal, op het eerste gezicht, beperkende factoren ook volop kansen. De moderne mens,
oud èn jong, zoekt niet alleen versnelling, maar ook vertraging. Rust en privacy worden door sommige mensen in specifieke situaties juist op prijs gesteld. Kwetsbare groepen kunnen gebaat zijn bij relatieve afzondering en kleinschaligheid.
Pilots en het ontwikkelen van nieuwe concepten zullen beter tot hun recht komen in een omgeving waar niet iedereen
permanent ‘over de schouder’ meekijkt. Bedrijven kunnen hun voordeel doen met de beschikbare ruimte en het arbeidspotentieel. Dit laatste is weliswaar gemiddeld lager opgeleid dan elders in Nederland, maar scoort wat inzet, motivatie
en loyaliteit betreft zeer goed. Tot slot is er ruimte voor nieuwbouw, als blijkt dat bestaande panden niet geschikt (te
maken) zijn.
Samen met de aanknopingspunten uit het verleden liggen er goede kansen voor nieuwe, innovatieve en sectoroverstijgende
bedrijvigheid in Veenhuizen. Zelfs factoren die op het eerste gezicht beperkend lijken, bieden vanuit een ander perspectief kansen.

De ambitie voor
Veenhuizen is het
realiseren van een
duurzame ontwikkeling
met behoud èn groei
van werkgelegenheid,
vitalisering van het woonen leefklimaat en ruimte
voor toerisme en recreatie
waarbij cultureel erfgoed
en natuur centraal staan.
Seizoensmarkt in Veenhuizen
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4. Ruimte voor ontwikkeling
Wat zijn de ruimtelijke kwaliteiten van Veenhuizen, welke mogelijkheden zijn er voor gebiedsontwikkeling en hoe kunnen deze mogelijkheden worden verbonden met de kansen voor nieuwe bedrijvigheid?
Op een manier die past bij de historische structuur en kwaliteiten van
Veenhuizen.
De waarde van het gebied
Het kolonielandschap van Veenhuizen ligt ingeklemd tussen het
cultuurhistorisch waardevolle
Fochteloërveen in het zuiden en het
natuurlijke beekdal van de Slokkert in
het noorden. Deze gebieden maken
deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur. Het totale gebied wordt
gekenmerkt door cultuurhistorische
samenhang en landschappelijke
contrasten. De noordrand van het
gebied bestaat, in aansluiting op de
beekdalgronden, uit bos en bosheide gebieden. Door zijn ligging is
het gebied van groot belang voor de
kwaliteit van de kwel in het nabijgelegen beekdal. De aanwezigheid van
de bosgebieden tussen dit beekdal
en het agrarische gebied in het middendeel van Veenhuizen zorgt voor
een ecologisch en landschappelijk
fraaie overgang.
Veenhuizen is on-Drents. Geen
esdorp, maar ook geen typisch
kanaaldorp. Het is een planmatig
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opgezette kolonie die zich sterk onderscheidt van aangrenzende gebieden. Grote stukken ‘woeste’ grond werden ontgonnen
tot blokvormige kavels, waarmee de opvoedende, corrigerende en hiërarchisch geordende gemeenschap ook in de ruimte tot
uitdrukking kwam. Vanuit de gedachte dat een strikte ordening van de fysieke èn sociale omgeving, mensen in de marge van
die samenleving kan omvormen tot geestelijk en lichamelijk nieuwe en gezonde burgers.

Bebouwing
De strikte ordening is ook zichtbaar in de gebouwen (de ‘gestichten’ in carrévorm) en in de uitgesproken structuur van
de koloniën. De gebouwen zijn van cultuurhistorisch belang vanwege hun gebruiksgeschiedenis en/of hun waardevolle
architectuur. Typerend is de hiërarchie van woningen, parallel aan de opbouw van het ambtenarenapparaat. Hoe groter
het huis hoe hoger de rang. Ook kenmerkend zijn de boerderijen waarvan de bedrijfsgedeelten aan weerszijden van het
huis liggen. Dit type boerderij komt alleen in Veenhuizen voor.
Hoe kwetsbaar deze structuur is bleek toen de strakke regie van het Ministerie van Justitie rond 1990 verdween met als
gevolg leegstand en verval. Door de gezamenlijke inspanningen van Rijk, provincie en gemeente is de verloedering tot
staan gebracht, zijn ingrijpende renovaties uitgevoerd, is geïnvesteerd in infrastructuur en hebben verschillende panden
een nieuwe bestemming gekregen (zie ook bijlage 1). Ook bewoners en gebruikers zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid om de waarde en kwaliteit van hun dorp te behouden.

Ruimtelijke kaders
De kaders waarbinnen Veenhuizen zich verder kan ontwikkelen worden onder meer bepaald door de Omgevingsvisie
van de provincie Drenthe en het bestemmingsplan van de gemeente Noordenveld. Door de intensieve samenwerking
sluiten verschillende visies en plannen inmiddels goed op elkaar aan en bieden flexibiliteit en ruimte. Alle partijen
zetten zich in om gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken met respect voor de (cultuurhistorische) kwaliteiten van
Veenhuizen. Binnen de kaders, die de Wet ruimtelijke ordening aan de gemeente biedt, werkt de gemeente (mee) aan
een adequaat planologisch regime, waarin ruimte is voor onder meer (economische) ontwikkelingen in de bestaande
bebouwde kom, de (her)ontwikkeling van nieuwe locaties die bijdragen aan het totale concept voor Veenhuizen en aan
het ontwikkelen van landgoederen aan de westelijke rand van Veenhuizen.
Omgevingsvisie provincie Drenthe
In juni 2010 is de omgevingsvisie van de provincie Drenthe vastgesteld. De Omgevingsvisie is hét strategische kader voor de
ruimtelijk-economische ontwikkeling van Drenthe voor de periode tot 2020. De visie formuleert de belangen, ambities, rollen,
verantwoordelijkheden en sturing van de provincie in het ruimtelijke domein. De Omgevingsvisie is ingevuld vanuit de wetenschap dat een nieuwe Wet ruimtelijke ordening in werking is getreden met een andere rol voor de provincie. Deze nieuwe rol
brengt met zich mee dat de provincie haar eigen perspectieven en belangen helder moet benoemen. De provincie Drenthe
doet dit vanuit de basishouding ‘decentraal wat kan, centraal wat moet’ en op basis van gelijkwaardigheid met en vertrouwen
in de partners, waaronder de twaalf Drentse gemeenten.
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De missie luidt ‘het koesteren van de Drentse kernkwaliteiten en het ontwikkelen van een bruisend Drenthe, passend
bij deze kernkwaliteiten’. ‘Bruisend’ wil zeggen dat het goed wonen en werken is in Drenthe en dat er voldoende te
doen is voor jong en oud. Kernkwaliteiten zijn: rust, ruimte, natuur, landschap, oorspronkelijkheid, kleinschaligheid,
naoberschap, menselijke maat en veiligheid. Een belangrijke kernwaarde is bedrijvigheid, omdat dit in Drenthe van grote
maatschappelijke betekenis is voor de werkgelegenheid en de vitaliteit van stad en platteland.
Bij het versterken van de ruimtelijk-economische ontwikkeling moeten keuzes gemaakt en belangen gewogen worden.
Met missie, kernkwaliteiten en kernwaarden als leidraad, zet de provincie Drenthe in op:
 De ontwikkeling van een dynamische, vitale en zichzelf vernieuwende regionale economie, met een
goed gespreid en gevarieerd aanbod van regionale werklocaties;
 De ontwikkeling naar een kennis- en netwerkeconomie met het midden- en kleinbedrijf als motor,
vooral in de sectoren industrie (groot)handel en gezondheidszorg;
 Voldoende mogelijkheden voor schaalvergroting in de landbouw en voor productie van energie;
 Toerisme als een belangrijke economische pijler, waarbij het verbeteren van het aanbod van verblijfsen dagrecreatie en van de toeristisch-recreatieve infrastructuur prioriteit hebben;
 Aantrekkelijke steden en stedelijke netwerken met een onderscheidende identiteit, gebaseerd op historische
en/of gebiedskenmerken;
 Sport- en cultuurparticipatie en de hiervoor noodzakelijke infrastructuur;
 Multifunctionaliteit, waarbij verschillende gebruiksfuncties op een slimme en creatieve manier met
elkaar verbonden worden.
Het realiseren van deze ambities moet hand in hand gaan met oog voor demografische ontwikkelingen, biodiversiteit,
het behoud van de karakteristieke structuur, de milieu- en leefomgevingskwaliteit, aantrekkelijke woonmilieus, duurzame energievoorziening en duurzame ontwikkeling van mobiliteit.
Wat Veenhuizen betreft wil de provincie vooral de cultuurhistorische betekenis versterken:
‘Veenhuizen is een voormalig gevangenisdorp met een zeer bijzondere historie. We streven ernaar om naast de
penitentiaire inrichtingen te zorgen voor andere, passende economische ontwikkelingen. Behalve recreatie en
toerisme richten we ons op zorg, landbouw, onderwijs, kennis, creatieve industrie en cultuur. Eén van de locaties
die hiervoor in aanmerking komt, is de voormalige locatie van het Derde Gesticht.’
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Ontwikkelingskaart
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Vitalisering landelijk gebied
Naast de gebiedsontwikkeling in Veenhuizen wordt er in de omgeving van Veenhuizen ingezet op de versterking van de
landbouwstructuur en de ontwikkeling van de Ecologische Hoofdstructuur. Belangrijke pijlers daarin zijn het beekdal van
De Slokkert en het internationaal befaamde Fochteloërveen.
Voor de toekomst staan het regionaal economisch beleid en het natuurbeleid door de keuzes in het Regeerakkoord
onder druk. Nieuwe programma’s op regionaal en provinciaal niveau zullen ruimte moeten gaan bieden om met de inzet
van Rijks-, regionale en EU-middelen toch te kunnen blijven inzetten op de ontwikkeling van het landelijk gebied in en
om Veenhuizen.

Bebouwing
In Veenhuizen staan 124 Rijks- en 13 provinciale monumenten. Nadat het Ministerie van Justitie de centrale regie en
sturing rond 1990 losliet, werden panden verkocht en raakten monumenten in verval. In 2003 is afgesproken om geen
panden meer af te stoten vanwege het behoud van de bijzondere eenheid en structuur. Een groot deel van de monumenten is de afgelopen jaren gerenoveerd en een aantal panden heeft een nieuwe bestemming gekregen. Een aantal
panden moet nog een nieuwe bestemming krijgen en worden gerenoveerd. De kosten daarvan worden geschat op ca.
€ 20 miljoen.
Nieuwe bebouwing is mogelijk op verschillende locaties. Op de deelkaarten staan deze aangegeven. De aard van
die bebouwing sluit zoveel mogelijk aan bij de cultuurhistorische kenmerken van de gebouwen in Veenhuizen.
Carrévormige bebouwing is goed denkbaar op de locatie van het Derde Gesticht. Op andere locaties zijn solitaire
bebouwing, erf-wonen en de ontwikkeling van landgoederen beter op hun plaats.
Hoewel behoud en onderhoud van monumenten door de regering expliciet zijn aangewezen als overheidstaak is
onduidelijk hoe dit de komende jaren vorm gaat krijgen. Eenmalige inspanningen zijn onvoldoende om behoud
en ontwikkeling ook structureel te kunnen borgen.
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Fochteloërveen

5 Deelgebieden
Ontwikkelingsmogelijkheden
De kaarten op de volgende pagina’s laten zien welke mogelijkheden er zijn voor nieuwe ontwikkelingen in negen
deelgebieden. Aangegeven is waar uitgebreid en gebouwd kan worden, waar versterking en herbestemming
mogelijk is, waar nog renovaties uitgevoerd moeten worden, waar koppelingen tussen deelgebieden gelegd
kunnen worden en waar bestaande situaties heroverwogen kunnen worden.
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Deelgebied 1 Ds Germsweg
In dit deelgebied is ruimte voor bebossing van landbouwgronden en voor de aanleg van vier landgoederen met een
minimale oppervlakte van 10 ha per landgoed. Voor de bebouwing op de landgoederen wordt uitgegaan van een
mengbestemming van wonen met bedrijfsactiviteiten die passen in het totale concept voor Veenhuizen. Bijzondere
voorwaarden worden gesteld aan de locatie en architectuur van de bebouwing op de landgoederen, waarbij gedacht
kan worden aan een moderne vorm van een ‘Veenhuizer middenboerderij’. Een woningbouwlocatie op gronden van de
Staat wordt heroverwogen.
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Deelgebied 1
Ds Germsweg
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Deelgebied 2 Derde Gesticht
Op de locatie van het voormalige Derde Gesticht is ruimte voor de ontwikkeling van nieuwe bebouwing met bedrijfsmatige activiteiten die passen in totale concept voor Veenhuizen. Dit geldt ook voor de bebouwing in de omgeving
van deze locatie zoals het terugbrengen van bebouwing in de omgeving van Oud Bergveen. Bijzondere voorwaarden
worden gesteld aan de architectuur en de ruimtelijke inpassing van de bebouwing. In het verlengde van de Hospitaallaan is ruimte voor een bouwlocatie. Uitgegaan wordt van een mengbestemming van wonen met bedrijfsactiviteiten
die passen in het totale concept voor Veenhuizen. Bijzondere voorwaarden worden gesteld aan de architectuur van
deze bebouwing, waarbij gedacht kan worden aan een moderne vorm van een ‘Veenhuizer middenboerderij’. In dit
deelgebied zullen de landschappelijke en cultuurhistorische structuren worden versterkt.
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Deelgebied 2
Derde Gesticht
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Deegebied 3 Tweede Gesticht
In dit deelgebied liggen nog belangrijke opgaven voor de renovatie en herbestemming van Rijkspanden. Daarbij zal op korte
termijn de ‘schil’ aan renovaties en de herbestemming van de gebouwen rond het voormalige Tweede Gesticht (het
Gevangenismuseum) aangepakt moeten worden om te voorkomen dat de reeds opgeknapte complexen in hun ontwikkeling in het geding komen. De uitvoering van de ‘schil’ aan nog openstaande renovaties/ herbestemmingsopgaven vraagt een
gecoördineerde, integrale aanpak. Uitbreiding van de werklocatie van de penitentiaire inrichting Esserheem zal zonodig planologisch mogelijk worden gemaakt. Nieuwbouw is mogelijk op de locatie ‘achter’ de Meidoornlaan. Deze bouwmogelijkheid
kan op grond van het vigerende bestemmingsplan ingevuld worden voor Justitie dan wel een invulling krijgen die bijdraagt
aan de beoogde ruimtelijk-economische ontwikkelingen in Veenhuizen.
De omgeving van het voormalige Tweede Gesticht vormt het aanknopingspunt in de ruimtelijk-functionele koppeling met de
omliggende toeristische en culturele clusters. De koppeling zal op een inspirerende en creatieve wijze vormgegeven moeten
worden. Twee woningbouwlocaties op gronden van de Staat aan de Generaal v.d. Boschweg worden heroverwogen.
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Deelgebied 3
Tweede Gesticht
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Deelgebied 4 Hoofdweg/Kerklaan
Voor de afronding van de renovatie en herbestemming
van het Maallustcomplex is het van belang dat de
voormalige graandroogschuur wordt opgeknapt en
een herbestemming krijgt. Twee panden aan de
Hoofdweg moeten worden gerenoveerd alvorens
hieraan een definitieve bestemming wordt gegeven.
Een bijzondere opgave vormt de ontwikkeling van de
voormalige pastorie met de RK-kerk. Dit zal in samenhang met de herontwikkeling van het centrumgebied
bij de Kerklaan plaatsvinden. Het toekomstig gebruik
van het terrein van de Staat naast het zwembad vraagt
op termijn aandacht.
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Deelgebied 4
Hoofdweg/Kerklaan
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Doorkijkjes naar het Fochteloërveen

Deelgebied 5 Kolonievaart
Samen met Staatsbosbeheer wordt gezocht naar mogelijkheden om de ruimtelijk-functionele samenhang met het
gebied aan de ‘overzijde’ van de Kolonievaart te versterken en waar mogelijk ‘doorkijkjes’ te realiseren naar het
Fochteloërveen. Een woningbouwlocatie aan de Hoofdweg op gronden van de Staat wordt heroverwogen.
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Deelgebied 5
Kolonievaart
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Deelgebied 6 Landelijk gebied Veenhuizen
Het versterken van de landschappelijke en cultuurhistorische structuren en het ontwikkelen van twee
nieuwbouwlocaties staan in dit deelgebied centraal. Voor de nieuwbouwlocaties wordt uitgegaan van een
mengbestemming van wonen met bedrijfsactiviteiten die passen in het totale concept voor Veenhuizen.
Bijzondere voorwaarden worden gesteld aan de architectuur van deze bebouwing, waarbij gedacht kan
worden aan een moderne vorm van een ‘Veenhuizer middenboerderij’.
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Moderne Veenhuizer middenboerderij

Deelgebied 6
Landelijk gebied Veenhuizen
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Deelgebied 7 Landbouwbedrijf Staat/ werklocatie Defensie
Er zal een modernisering plaatsvinden van het landbouwbedrijf, waarbij ruimte wordt geboden aan een grotere
deelname van private partijen, dan wel overname van het
landbouwbedrijf door een private partij. In de ontwikkeling
van het landbouwbedrijf kan gedacht worden aan de aanleg
van een ‘plantage’ met hoogwaardige teelt. Bij dit veranderingsproces moet de inzet van ‘arbeid’ vanuit Justitie worden
gewaarborgd. In het gebied is ruimte voor een uitbreiding
van de werklocatie van Justitie. De gebouwen van het
voormalig gevangenismuseum zullen worden opgeknapt en
krijgen vervolgens een definitieve bestemming. Verplaatsing
van deze gebouwen behoort tot de mogelijkheden.
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Deelgebied 7
Landbouwbedrijf Staat/
werklocatie Defensie
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Deelgebied 8 Eerste Gesticht
Er ligt in dit deelgebied nog een belangrijke opgave in de renovatie en herstemming van Rijkspanden. Het gaat hierbij om de
bebouwing in de omgeving van de Plantsoenstraat.
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Deelgebied 8
Eerste Gesticht
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Deelgebied 9 Groot Bankenbosch
Op grond van het huidige beleid is de verwachting dat de penitentiaire inrichting Groot Bankenbosch eind 2013 zijn
huidige functie verliest en er moet worden gezocht naar een andere structurele invulling van dit complex. De voorbereidingen hiervoor zullen tijdig opgepakt worden, waarbij het behoud van werkgelegenheid op deze locatie van
essentieel belang is.
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Deelgebied 9
Groot Bankenbosch
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6. Ambitie, doelen en strategie
Het fundament voor de toekomst van Veenhuizen ligt in het verleden.
Een toekomst gebaseerd op de sociale cultuurgeschiedenis, economische
kansen en ruimtelijke mogelijkheden. De uitdaging zit in het op een
goede manier combineren, zodat interessante combinaties ontstaan met
onderling versterkende effecten.
Ambitie en doelen
De ambitie voor Veenhuizen is het realiseren van een duurzame ontwikkeling met behoud èn groei van werkgelegenheid
(500 + 250 arbeidsplaatsen), vitalisering van het woon- en leefklimaat en ruimte voor toerisme en recreatie waarbij cultureel erfgoed en natuur centraal staan.
Doelen zijn:
 Handhaven bestaande werkgelegenheid en ontwikkelen nieuwe werkgelegenheid
 Aantrekken passende bedrijvigheid en ontwikkelen nieuwe locaties
 Renoveren ‘historische’ gebouwen en invullen met passende nieuwe bedrijvigheid
 Ontwikkelen aantrekkelijk aanbod van cultuur, recreatie en natuur (UNESCO-waardig)
 Behouden structuur en karakter Veenhuizen
 Realiseren zelfstandige uitvoerings- en beheersorganisatie

Twee strategische hoofdlijnen
De komende jaren zijn focus en inventiviteit nodig. In de 19e eeuw stond Veenhuizen symbool voor vernieuwende sociaaleconomische concepten en gebiedsontwikkeling. Voor die uitdaging staat Veenhuizen nu, twee eeuwen later, weer. De
inzet en creativiteit van en sectoroverschrijdende samenwerking met verschillende partijen is daarbij noodzakelijk. Actieve
betrokkenheid van en draagvlak bij bewoners, bedrijven, investeerders en gebruikers is een voorwaarde. Kansrijke economische sectoren zijn justitie, zorg en sectoren met productiewerk. Veenhuizen kiest voor twee strategische hoofdlijnen:
 Bedrijvigheid centraal
 Toekomstvast fundament
Bedrijvigheid centraal
Het borgen van bestaande en het realiseren van nieuwe werkgelegenheid en bedrijvigheid is de belangrijkste opgave voor de
toekomst. Speerpunt is het behouden van de werkgelegenheid bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie en deze waar mogelijk
uit te bouwen met nieuwe vormen/doelgroepen van detentie/opvang. Justitie is ook de ‘sector’ waar nieuwe bedrijvigheid en
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werkgelegenheid kan ontstaan door slimme combinaties met de zorgsector en met sectoren met productiewerk. Ook in deze
sectoren liggen kansen om nieuwe bedrijvigheid te creëren. Kansen die aansluiten bij de historische kracht van Veenhuizen en
die tegelijk een antwoord kunnen zijn op hedendaagse en toekomstige maatschappelijke vragen. Het borgen van de bestaande
werkgelegenheid is vooral een verantwoordelijkheid van de Rijksoverheid. Het creëren en realiseren van economische kansen is
de gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheden, uitvoeringsorganisaties en private partijen met een specifieke verantwoordelijkheid voor overheden om de voorwaarden te creëren, vooral voor innovatieve en sectoroverstijgende initiatieven. Belangrijk
is ook intensieve samenwerking en afstemming met de huidige ondernemers en bewoners in Veenhuizen.
Naast de speerpuntsectoren wordt verder gewerkt aan het versterken van de sector recreatie en toerisme. Cultuur(historie)
en natuur zijn de belangrijkste dragers voor deze sector en bepalen de richting waarin het aanbod zich, met name ook in
regionaal verband, het beste kan ontwikkelen. Waar nodig krijgen de ondernemers ondersteuning in deze voor Veenhuizen relatief jonge sector. Initiatieven voor nieuwe bedrijvigheid op het gebied van onderwijs, duurzame landbouw,
duurzaam landschapsbeheer en woon-werk combinaties worden ondersteund.
Toekomstvast fundament
Het cultuurhistorische fundament is essentieel voor de verdere ontwikkeling van Veenhuizen en zorgt ervoor dat het dorp
aantrekkelijk is voor gebruikers, nieuwe bedrijven, bewoners en recreanten. De mogelijke status van UNESCO-werelderfgoed
speelt daarbij een belangrijke rol. Het behoud van de historische eenheid en structuur, inclusief de bebouwing is een
belangrijke randvoorwaarde. Dit betekent dat de resterende Rijksmonumenten gerenoveerd en nieuwe locaties ontwikkeld moeten worden en dat de openbare ruimte en het landschap deels herontwikkeld moeten worden. De noodzakelijke
investeringen worden geraamd op ca. € 40 miljoen. Verantwoordelijke overheden zetten zich maximaal in om deze investeringen te realiseren, bij voorkeur in combinatie met nieuwe bedrijvigheid en in samenwerking met private partijen.
Voor 2013 wordt een model ontwikkeld voor een duurzaam beheer van het Rijksbezit in Veenhuizen. Hier zullen
bestaande organisaties, beheersstichtingen en het bedrijfsleven nauw bij betrokken worden.
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7. Uitvoering, organisatie en communicatie
Bij de uitvoering van de toekomstvisie ligt het accent op het realiseren
van nieuwe bedrijvigheid en op het verder bouwen aan wat de
afgelopen jaren in gang is gezet. Twee strategische hoofdlijnen zorgen
voor focus en bepalen de prioriteiten. Een slagvaardige organisatie,
een helder proces en een goede en flexibele uitvoering moeten ervoor
zorgen dat de toekomst ook werkelijkheid wordt.
Uitvoering
Voor de uitvoering van de ambities en doelen zijn op hoofdlijnen de volgende
afspraken gemaakt:
 Het Rijk, provincie en gemeente zetten zich in voor behoud en uitbreiding van
werkgelegenheid, met name in (combinaties van) de sectoren justitie en zorg
en sectoren met productiewerk;
 Het Rijk zet zich, in lijn met het veranderende monumentenbeleid, in voor de
ontwikkeling van het cultureel erfgoed Veenhuizen, w.o. de herbestemming
van monumenten en plaatsing op de werelderfgoedlijst van UNESCO*
(kostenraming renovatie gebouwen: € 20 miljoen);
 Rijk, provincie en gemeente zorgen voor maximale ruimte en flexibiliteit voor
nieuwe, innovatieve bedrijvigheid en creëren de noodzakelijke (financiële)
randvoorwaarden voor de integrale gebiedsontwikkeling in Veenhuizen
(kostenraming gebiedsontwikkeling: € 20 miljoen);
 Rijk, provincie en gemeente zetten een netwerk van ambassadeurs/experts
op, gericht op het aantrekken van (private) partijen die bereid zijn om te
investeren in nieuwe, innovatieve en sectoroverstijgende bedrijvigheid, in
bestaande gebouwen dan wel op de beoogde nieuwe locaties;
 Rijk, provincie en gemeente werken voor 2013 een model uit voor een
duurzaam beheer van het Rijksbezit dat ten dienste staat van de ruimtelijkeconomische ontwikkeling in Veenhuizen;
 Provincie en gemeente zorgen voor een adequaat planologisch regime dat
ruimte biedt aan de ruimtelijk-economische ontwikkeling van Veenhuizen.

* Afhankelijk van de brief van de staatssecretarissen van OCW en EL&I over de Herziene Voorlopige Lijst Werelderfgoed Unesco.
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De uitvoering vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de Bestuurscommissie Veenhuizen. Jaarlijks wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld en door de Bestuurscommissie vastgesteld. Voor 2011 staan onder andere de volgende
activiteiten op het programma:
 Opzetten van een netwerk van ambassadeurs/experts dat zich inzet voor de realisatie van de ruimtelijk-economische
opgaven in Veenhuizen;
 Verkennen van mogelijkheden voor nieuwe bedrijvigheid, met name gericht op de ontwikkeling van deelgebied 2 en 3;
 Inzetten op behoud van bestaande werkgelegenheid en verkennen van mogelijkheden voor nieuwe, innovatieve en
sectoroverstijgende activiteiten en werkgelegenheid, samen met betrokken ministeries;
 Versterken toerisme en recreatie en het verder ontwikkelen van een UNESCO-waardig aanbod, samen met de huidige
ondernemers en in regionaal verband;
 Actualiseren van het gemeentelijk planologisch regime om adequaat in te kunnen inspelen op nieuwe bedrijfsvestigingen en de ontwikkeling van nieuwe locaties;
 Opstellen van een communicatiestrategie en -plan;
 Voorbereiden van een organisatiemodel voor het beheer van het Rijksbezit;
 Afronden project Kolonie in Beeld;
 Afronden van de verkenning naar de haalbaarheid van een locale energievoorziening in Veenhuizen.

Opgaven en risico’s
De afgelopen jaren is met de inzet en betrokkenheid van verschillende overheden en partijen veel bereikt. Ambitie, doelen
en kansen voor de verdere ruimtelijk-economische ontwikkeling zijn geformuleerd en de prioriteiten voor de uitvoering
zijn bepaald. Ook de opgaven waar Veenhuizen in de verschillende deelgebieden nog voor staat zijn in beeld gebracht.
De betrokkenheid en het enthousiasme om verder te werken aan Veenhuizen zijn onverminderd groot, maar tijden zijn
veranderd. Politiek en bestuurlijk, maar ook financieel. Dit brengt een aantal risico’s met zich mee waardoor de verdere
ontwikkeling van Veenhuizen kan stagneren en er zelfs afbreuk wordt gedaan aan hetgeen nu is gerealiseerd.
Op veel terreinen trekt de Rijksoverheid zich terug en op andere terreinen die voor Veenhuizen relevant zijn, is de
nieuwe koers nog onzeker. Duidelijk is al wel dat voor bijvoorbeeld het monumenten- en natuurbeleid minder budget
beschikbaar is en dat de ontwikkeling van Noord-Nederland geen prioriteit meer is. Daarnaast is de bestuurlijke en
personele inzet kwetsbaar vanwege de beperkte capaciteit en de sterke persoonlijke betrokkenheid. In het uitvoeringsprogramma wordt een risicoparagraaf opgenomen met mogelijke acties om deze risico’s het hoofd te bieden. Daarbij
moet gedacht worden aan (sectoroverstijgende) publiek-private samenwerking, het zoeken naar innovatieve en soms
onorthodoxe oplossingen en aan overheden die zich maximaal inspannen om noodzakelijke randvoorwaarden te creëren
en belemmeringen weg te nemen.
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Organisatie*
De Bestuurscommissie Veenhuizen en het Ontwikkelingsbureau Veenhuizen (OBV) hebben een centrale rol bij de
uitvoering. De bestuurscommissie stelt de kaders vast waarbinnen gewerkt wordt aan de toekomst van Veenhuizen en
zorgt voor afstemming van het overheidsbeleid. Zij is opdrachtgever voor het Ontwikkelingsbureau Veenhuizen (OBV)
en bewaakt de voortgang. Het OBV vervult een centrale rol bij de uitvoering. Initiëren, voorbereiden, verbinden, faciliteren,
coördineren en aanjagen zijn sleutelwoorden voor het OBV. Daarnaast is een groot aantal partijen met eigen taken
en bevoegdheden betrokken bij de ontwikkeling, het beheer en onderhoud van Veenhuizen (zie ook bijlage 3). In het
Regionaal afstemmingsoverleg worden plannen, projecten en de voortgang op lokaal niveau met een aantal van deze
partijen besproken. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering/financiering van wettelijke taken en voor de uitvoering/
financiering van concrete programma’s en projecten ligt bij de betreffende (overheids)organisaties.

Communicatie
Zorgvuldig, open en tijdig communiceren is noodzakelijk. Overheden, uitvoeringsorganisaties en de Stichting Veenhuizen
Cultuur & Toerisme (VCT) zijn actief in Veenhuizen en communiceren ieder op hun eigen wijze naar uiteenlopende
doelgroepen. De VCT heeft een eigen marketingstrategie met als slogan ‘Veenhuizen boeit’ en zet eigen middelen in,
waaronder www.veenhuizenboeit.nl. Voor het realiseren van de toekomstvisie is een goede communicatiestrategie met
heldere doelen, duidelijke kernboodschappen en aansprekende middelen van groot belang. Een strategie ook, waarin
de communicatie-activiteiten van de verschillende partijen goed op elkaar zijn afgestemd en elkaar versterken vanuit
een gezamenlijk belang om Veenhuizen te positioneren als een aantrekkelijke locatie om te ondernemen, te wonen en
te recreëren. Samen optrekken op communicatiegebied moet uiteindelijk leiden tot meer effect en kostenefficiency. Het
ontwikkelen van een communicatiestrategie en –plan heeft in 2011 prioriteit.

* Zie ook bijlage 4
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bijlagen
Bijlage 1: Gerealiseerde renovaties en nieuwe functies*
Cluster

Huurder

Museumcluster

Gevangenismuseum
B&B

Arbeidscluster

Gevangenismuseum
Nederlands museum voor glaskunst en glastechniek

Hospitaalcomplex

Holding Bitter en Zoet met restaurant, hotel, zalen, wellness
Rugkliniek Iprenburg

Maallust

Bierbrouwer
Kaasmaker
Bloemenwinkel, cursussen en expositieruimte
Outdoor-activiteiten

Individueel
Hoofdweg 156

Muziekinstituut

Oude Gracht 2

Outsider Art House

Oude Gracht 6

PeerGrouP (theater)

Oude Gracht 40

Infocentrum VCT

NH-kerk

Muziekinstituut

RK-kerk

Parochie Veenhuizen

Hoofdweg 53/112

B&B

Hoofdweg 116

Verenigingsgebouw met café, restaurant, theater, zalen

Gen.v.d.Boschweg 6

Kinderdagverblijf

* Zie voor een volledig overzicht van nieuwe functies/ondernemers: www.veenhuizenboeit.nl
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Bijlage 2: Nog te realiseren renovaties* en nieuwe functies
Object/adres

Huidige gebruik

Meidoornlaan 39/41

Kraak-leegstand

Meidoornlaan 40

Antikraak

Oude Gracht 10

Opslag zaden

Oude Gracht 30, 32 en 34

Rondleiding museum (Rode pannen)

Generaal v.d. Boschweg 46

Vrijwel leeg

Plantsoenstraat /Oude Asserstraat

7 voormalige resocialisatie woningen, waarvan
3 antikraak, 4 staan leeg

Kerklaan 8

Pastorie

Hospitaallaan 1, voor en achter

Leegstand

Hoofdweg 6-8

Antikraak/opslag

Hoofdweg 120

Opleiding-ontwikkelingsbureau

Hoofdweg 148

Antikraak

Hoofdweg 150

Antikraak

Hoofdweg 168

Caravanstalling

* Op het overzicht staan de objecten die onder de verantwoordelijkheid van de Rijksgebouwendienst vallen.
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Bijlage 3: Actoren
Een groot aantal overheden en organisaties is betrokken bij de ontwikkeling van Veenhuizen.
Gemeente Noordenveld
Veenhuizen is één van de 26 kernen van de gemeente Noordenveld. De gemeente bepaalt via het
Bestemmingsplan welke functies in het gebied kunnen voorkomen. Een nieuw bestemmingsplan is in
voorbereiding. De gemeente is ook verantwoordelijk voor de voorzieningen op sociaal-maatschappelijk
gebied. Sinds 1990 is een groot aantal eigendommen (wegen, bermen, plantsoenen en gebouwen ten
behoeve van maatschappelijke functies) met de bijbehorende exploitatie door het Rijk overgedragen aan
de gemeente.
Provincie Drenthe
De provincie Drenthe bepaalt via de Omgevingsvisie Drenthe welke ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk
zijn, kan gebiedskenmerken op het gebied van landschap en natuur versterken, versterkt waar
mogelijk economische bedrijvigheid en speelt een rol op het terrein van cultureel erfgoed, toerisme en
recreatie. Ook zijn er 13 provinciale monumenten in Veenhuizen. Sinds 1990 heeft de Provincie Drenthe
geïnvesteerd in infrastucturele, landschappelijk en ruimtelijke verbeteringen.
Rijksoverheid
Ministerie van Financiën
Het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) realiseert ruimtelijke en financiële doelen door
beheer, aan- en verkoop en ontwikkeling van bestaande Rijksgronden en gebouwen. Het RVOB heeft
een groot aantal gronden in eigendom. Een deel daarvan is in eigendom gehouden ten behoeve van de
toekomstige mogelijkheden voor Justitie. Bij complexe ruimtelijke opgaven waar diverse Rijksbelangen
samenkomen, werkt het RVOB namens meerdere departementen samen met regionale partijen.
Ministerie van Binnenlandse Zaken
De Rijksgebouwendienst (Rgd) heeft een groot aantal roerende zaken/monumenten in eigendom en is
verantwoordelijk voor renovatie, beheer en onderhoud. De Rijksgebouwendienst is beschikkingsbevoegd
wat betreft verkoop of verhuur van de betreffende objecten. Deze bevoegdheid wordt in
overeenstemming met het RVOB uitgeoefend. Regelmatig vindt overleg plaats met de Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed.
Ministerie van Veiligheid en Justitie
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) heeft een groot aantal gebouwen in gebruik, waaronder drie
penitentiaire inrichtingen. De dienst heeft in principe ook de eerste rechten op het gebruik van
Rijksgebouwen, ongeacht in wiens materieel beheer deze zijn.
Ministerie van Defensie
Het Ministerie van Defensie heeft op een terrein van ca. 10 hectare een aantal gebouwen in gebruik
als depot voor opslag en herstel van munitie. Daarnaast is aan de Norgerweg de bedrijfsbrandweer van
Defensie gevestigd.
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Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Het Ministerie van OCW bepaalt de wettelijke en beleidsmatige kaders voor de waardering, ontwikkeling
en financiering van cultureel erfgoed. In 2011 zal het ministerie een besluit nemen over de definitieve
voordracht voor de werelderfgoedlijst van UNESCO. De koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid,
Veenhuizen en Frederiksoord/Wilhelminaoord, staan samen met acht andere kandidaten op de
voorlopige lijst. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is het kennisinstituut voor archeologie,
monumenten en cultuurlandschap en zorgt voor de wettelijke bescherming van het culturele erfgoed.
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I)
De wettelijke en beleidsmatige kaders op het terrein van natuur, platteland en landbouw worden
bepaald door het Ministerie van EL&I. Staatsbosbeheer beheert in opdracht van de Rijksoverheid ruim
250.000 hectare natuur en landschap in Nederland en is eigenaar van gronden in en om Veenhuizen.
Beleidskaders als de Nota Ruimte, Ecologische Hoofdstructuur en Agenda Vitaal Platteland zijn van
belang.
Waterschap
Het waterschap (Noorderzijlvest) heeft waterlopen en (water)kunstwerken in eigendom en is
verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud, zoals het op peil houden van de waterhuishouding in
en rond Veenhuizen. Ook het herstellen van de wijkenstructuur van de voormalige kolonie in de staat van
1825 is een taak van het waterschap.
Natuurbeschermingsorganisaties
Organisaties als Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Stichting Het Drentse Landschap zijn
eigenaar van panden en gronden in en rond Veenhuizen. Ze zijn verantwoordelijk voor het onderhoud,
beheer en de toeristisch/recreatieve ontsluiting van deze gebieden.
Regionale verbanden en organisaties
Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), het Stedelijke Netwerk Assen-Groningen en de
NV Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) zijn belangrijke partners voor de ontwikkeling van
Veenhuizen en de aansluiting bij regionale ontwikkelingen.
Stichting Veenhuizen Cultuur & Toerisme (VCT)
Deze stichting is in 2007 opgericht door de ondernemers in Veenhuizen om toerisme, cultuur en
recreatie te bevorderen met als motto 55 Veenhuizen boeit . Met verschillende projecten uit het
plan Vitaal Veenhuizen werkt de stichting aan de promotie, productontwikkeling, marketing en
informatievoorziening en exploiteert een toeristisch informatiepunt. Waar mogelijk ondersteunt de
stichting de ondernemers.
Stichting Bewonersbelangen Veenhuizen (SBV)
De stichting is een vaste gesprekspartner van het Ontwikkelingsbureau Veenhuizen. De voortgang van de
projecten en nieuwe ontwikkelingen worden met de stichting besproken.
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Bijlage 4: Organisatie
Na het besluit van het Ministerie van Justitie om zich terug
te trekken, viel de centrale sturing en regie weg en bleef
Veenhuizen verweesd achter. In de loop van de jaren hebben
verschillende stuurgroepen zich gebogen over de ontwikkeling
van Veenhuizen met als resultaat onderzoeken, verkenningen,
visies en plannen. Overheden en (uitvoerings)organisaties
zijn verantwoordelijk voor de organisatie, uitvoering en
financiering van hun kerntaken, programma’s en projecten in
en om Veenhuizen. In 2004 is, voor een periode van vijf jaar,
het Ontwikkelingsbureau Veenhuizen (OBV) opgericht met als
taak om relevante ontwikkelingen te initiëren, stimuleren en
coördineren. Het OBV heeft op 1 oktober 2009 in een deels
nieuwe bezetting een doorstart gemaakt en wordt tot eind 2012
door Rijk, provincie en de gemeente Noordenveld gefinancierd.
Daarna moet een nieuwe en duurzame organisatie het stokje
overnemen, zo is het voornemen.
Op 7 januari 2009 is de Bestuurscommissie Veenhuizen
opgericht. De commissie bestaat uit de burgemeester van de
gemeente Noordenveld, een gedeputeerde van de provincie
Drenthe en de voorzitter, namens het Rijk, is de voormalige
Secretaris-Generaal VROM, nu adviseur in Rijksdienst. Het
secretariaat is belegd bij de Rijksgebouwendienst (Rgd) en
deze dienst coördineert ook de (uitvoerings)contacten tussen
de Rijksdiensten op lokaal niveau. Als procesmanager is een
directeur van de Rijksgebouwendienst aangesteld, die tevens
fungeert als adviseur voor de Bestuurscommissie. Het OBV
bestaat uit deze procesmanager, een projectmanager en
secretariële ondersteuning.
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Veenhuizen boeit en bindt

Bestuurscommissie
Voorzitter (namens het Rijk)
Burgemeester gemeente Noordenveld
Gedeputeerde provincie Drenthe
Secretaris (Rgd)
Procesmanager (Rgd)

Hans van der Vlist
Hans van der Laan
Rein Munniksma
Krijn Troost
Jan Altenburg

Afstemmingsoverleg
Voorzitter = Burgemeester Noordenveld
Ministerie van Justitie
Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf
Rijksgebouwendienst
Provincie Drenthe
Gemeente Noordenveld
Ontwikkelingsbureau Veenhuizen

Hans van der Laan
Tom Yntema
Wim Smale
Krijn Troost
Mirjam Koekoek
Johan Panman
Wim de Bruijn

Ontwikkelingsbureau Veenhuizen
(OBV)
Procesmanager
Projectmanager
Secretariële ondersteuning

Jan Altenburg
Wim de Bruijn
Carla Nota

Ontwikkelingsteam

Teamleden OBV
Provincie Drenthe
Gemeente Noordenveld
Rijksgebouwendienst
Raad van Aanbeveling
Mw. Margreeth de Boer
Dhr. Fred Matser
Mw. Liesbeth van der Pol
Mw. Winnie Sorgdrager
Dhr. Bernard Wientjes
Dhr. Herman Wijffels

Judith Lampe
Johan Panman
Krijn Troost

COLOFON

De Toekomstvisie Veenhuizen is opgesteld door het Ontwikkelingsbureau Veenhuizen
(OBV) onder verantwoordelijkheid van de Bestuurscommissie Veenhuizen.
www.toekomst-veenhuizen.nl
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Wim de Bruijn, projectmanager OBV
Carla Nota, secretariaat OBV
Telefoon: 0592 388999
info@toekomst-veenhuizen.nl

Uitgave: Ontwikkelingsbureau Veenhuizen
Fotografie: Hans Dekker, Helga Wening van Raan, e.a.
Kaarten: Sectie GIS/Cartografie, provincie Drenthe
Vormgeving: Studio Hooghalen, Helga Wening van Raan
Drukwerk: provincie Drenthe
Veenhuizen, april 2011
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