Schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders zoals bedoeld in artikel 41,
eerste lid, van het Reglement van Orde voor de vergadering van de Raad der Gemeente Leeuwarden

4 september 2011
Fusie Noordelijke rechtbanken en Gerechtshof Leeuwarden-Arnhem

Geacht college,
De ministerraad heeft jongstleden vrijdag op voorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie ingestemd met indiening
bij de Tweede Kamer van het wetsvoorstel waarin de herziening van de gerechtelijke kaart van Nederland wordt geregeld. De
rechtbanken van Groningen, Assen en Leeuwarden zullen daarbij fuseren evenals de gerechtshoven van Leeuwarden en
Arnhem. De werkgelegenheid annex met het openbaar ministerie is al eerder binnen dit proces (deels) gemigreerd naar
Groningen.
De positie van Leeuwarden als justitiehoofdstad van het Noorden wordt daarbij steeds verder ondermijnd. Ervaringen uit het
verleden met het verplaatsen van overheidsdiensten (onder andere Kadaster & Kamer van Koophandel) versterken het geloof
in versterking van de positie als‘Justitiële Hoofdstad’ niet op voorhand.
Al sinds 2004 stelt de VVD Leeuwarden met enige regelmaat vragen over de reorganisatie van het Openbaar Ministerie
alsmede de reorganisatie van de gerechtelijke kaart en de gevolgen daarvan voor Leeuwarden. De VVD is van mening dat alle
justitiële onderdelen met de Noordelijke hoofdvestiging in Leeuwarden feitelijk vertegenwoordigd dienen te blijven én dus niet
uitsluitend met het spreekwoordelijke bordje aan de muur. De VVD vindt dat Leeuwarden als Justitiehoofdstad van het Noorden
dé hoofdlocatie dient te worden van de straks gefuseerde Noordelijke rechtbanken én het gefuseerde Gerechtshof LeeuwardenArnhem. De herziening van de gerechtelijke kaart vormt daarbij een prachtige kans voor Leeuwarden maar ook een ernstige
bedreiging. Leeuwarden doet niet onder voor steden als Arnhem en Groningen en is voor de magistratuur uitstekend bereikbaar
– ook met het openbaar vervoer. Het verschil wordt dan ook bepaald door de lobbykracht van de regio.
Naar aanleiding van de berichtgeving heeft de VVD Leeuwarden de volgende vragen:
1.
2.
3.
4.
5.

Hoe en wanneer is het college geïnformeerd over dit wetsvoorstel en welke acties onderneemt het College om het
verder krimpen van Leeuwarden als Justitiehoofdstad van het Noorden tegen te gaan?
Welke stappen onderneemt het College om de straks gefuseerde Noordelijke rechtbank haar hoofdvestiging in
Leeuwarden te laten zetelen?
Kan het college aangeven of binnen Noord Nederland, de voorkeurskandidaat is voor de hoofdvestiging? Zo nee
waarom niet?
Zo niet wat is dan de reden van het intrekken van die steun vanuit de binnen het SNN georganiseerde partijen?
Welke stappen onderneemt het College om straks de hoofdvestiging van het Gerechtshof Leeuwarden-Arnhem in
Leeuwarden te laten zetelen?

Wij verwachten dat u de vorenstaande vragen op korte termijn kunt beantwoorden.
Met vriendelijke groet,
Namens de VVD-fractie,

Gert-Jaap van Ulzen
06-55 186 501

