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Personeel van
rechtbank weg
uit Leeuwarden
: Rechtbank Noord-Nederland

wil alle kantoormensen
overplaatsen naar Groningen

: ChristenUnie: als we niet
oppassen zijn we straks alles
kwijt

Goos Bies

Leeuwarden | De rechtbanken van
Leeuwarden en Assen verliezen hun
kantoorfuncties. Dat is althans het
voorstel vanhet bestuur vande recht-
bank Noord-Nederland. Het bestuur
wil alle kantoorpersoneel overheve-
len naar Groningen. Leeuwarden en
Assenblijven volgens dit voorstelwel
gehandhaafd als zittinglocaties. Het
personeel in Leeuwarden, Assen en
Groningen wordt vandaag ingelicht.

Aanleiding voor het voorstel is het
feit dat het rechtbankbestuur niet te-
vreden is over de effecten van de be-
gin 2013 ingezette reorganisatie van
de rechtbanken Leeuwarden, Gro-
ningen en Assen tot rechtbank
Noord-Nederland, laat rechtbank-
woordvoerster Natascha van ’t Hooft
desgevraagdweten.Dieheeft volgens
het bestuur onvoldoende geleid tot
synergievoordelen en verbetering
van de kwaliteit.

Geen ontslagen
De kantoorfuncties zouden uiterlijk
in 2020 overgeheveld moeten zijn.
Van ’t Hooft benadrukt dat de ver-
plaatsing van de zogenoemde backof-
fice niet gepaard gaat met ontslagen.
De verschuiving heeft wel banenver-
lies in Fryslân tot gevolg. ,,De plan-
nen moeten nog helemaal uitge-
werkt worden en we hebben steun

nodig, ook van de politiek.”
Een jaar geleden werd het aantal

rechtbank-medewerkers in Leeuwar-
den nog geschat op 250. Hoeveel me-
dewerkers ermomenteel in Leeuwar-
den werken, had de rechtbank
Noord-Nederland gistermiddag niet
paraat. De afdeling bestuursrecht-
spraak is tegen de zin van de onder-
nemingsraad eerder al naar Gronin-
gen verhuisd. Ook een groot deel van
de zittingen wordt daar gehouden.

De Statenfractie van de Christen-
Unie is geschrokken van de plannen.
Statenlid Anja Haga vreest dat hier-
mee de volledige ontmanteling van
de rechtbank in Leeuwarden wordt
voortgezet. ,,Als we niet oppassen
zijn we straks alles kwijt. Dit moeten
we zien te voorkomen. Als de eerste
steen rolt, houd je de rest van de
steentjes straks niet meer tegen.”

Haga gaat Statenvragen indienen
over de kwestie. ,,Ik wil van Gedepu-
teerde Staten weten wat zij eraan ge-
daan hebben om deze ontwikkelin-
gen te voorkomen.”

Openbaar Ministerie
Eerderheeft hetOpenbaarMinisterie
de route van de rechtbank al gevolgd.
Vrijwel alle Leeuwarderkantoorfunc-
ties zijn een jaar geleden in Gronin-
gen ondergebracht. Zaken in Leeu-
warden worden sindsdien in Gronin-
genvoorbereid.Dit leidtnogbijnada-
gelijks tot misverstanden en
gemopper tijdens zittingen in de
Leeuwarder rechtbank.

De ontmanteling van Leeuwarden
als justitiehoofdstad van het Noor-
den is enkele jaren geleden al inge-
zet. Ook aan de bezetting van het res-
sortsparket en het gerechtshof Arn-
hem-Leeuwarden voor hoger beroep-
zakenwordt voortdurendgemorreld.


