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Provinsjale Steaten fan Fryslân 
FNP-fraksje, de hear S. Posthumus 
Postbus 20120 
8900 HM  LJOUWERT  

 
 
 
 
 
 
Ljouwert, 16 oktober 2012 
Ferstjoerd, 
 
Ús merkteken : 01024267 
Ôfdieling : Stêfburo Stipe Bestjoer en Direksje 
Behannele troch : mr. H.J. Tromp / +31 58 292 55 10 of h.j.tromp@fryslan.nl 
 
Ûnderwerp : beäntwurding skriftlike fragen oer de Gerjochtlike Kaart 
 
 
 
 
Achte hear Posthumus, 
 
Jo skriftlik stelde fragen op grûn fan kêst 39 fan it Reglemint fan Oarder, ynkommen op 26 
septimber 2012, beäntwurdzje wy sa: 
 
 
Fraach 1: 
Hokker konkrete resultaten of garânsjes fan de kant fan de nasjonale polityk, de gerjochtlike 
organisaasje en/of it lepenbier Ministearje hat de Noardlike lobby opsmiten, yn it bysûnder 
foar Ljouwert? 
 
Antwurd op fraach 1: 
Mei yngong fan 1 jannewaris 2013 sil de wiziging fan de Gerjochtlike Kaart fan Nederlân 
rjochtskrêft krije. De ôfrûne jierren hawwe wy ús, yn SNN-ferbân, yn dat yngewikkelde en 
wiidfiemjende wizigingsproses ynset foar de folweardigens en de berikberens fan de 
rjochtspraak (ek de útgongspunten fan de wet) yn Noard-Nederlân. Mei dat doel hawwe wy 
geregeldwei yngeand kontakt hân mei leden fan de Twadde en de Earste Keamer, 
bewâldspersoanen en kaaifigueren út de rjochtspraak en it Iepenbier Ministearje. Wy hawwe 
der begryp foar dat de rjochtspraak, as feroarjende organisaasje, kieze moat as it giet om it 
doelmjittiger ynrjochtsjen fan wurkprosessen en it op ‘en nij ferpartsjen fan it wurk, as dêrby 
teminsten neffens de hjirboppe oanhelle útgongspunten fan de wet hannele wurdt. Wy binne 
fan betinken dat soks it gefal is. Wy binne dan ek tefreden mei de úteinlike Gerjochtlike Kaart 
foar Noard-Nederlân yn it algemien en mei it plak fan Ljouwert yn it bysûnder.   
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Ûnder oare de noardlike ynset hat derta laat dat de rjochtspraak yn earste oanlis (de 
rjochtbanken) foar de provinsjehaadstêden beholden wurde koene: Assen, Grins en Ljouwert 
binne wetlik oanwiisd as, folweardige, sittingsplakken fan it nije arrondissemint en de nije 
Rjochtbank Noard-Nederlân. 
Fierder hawwe wy ús, ek yn SNN-ferbân, ynset foar it behâld fan de rjochtspraak yn twadde 
oanlis (it Gerjochtshof) foar Ljouwert en dêrmei foar Noard-Nederlân. Dêrby kaam ek it plak 
fan Ljouwert as justysjehaadstêd fan it Noarden oan ‘e oarder. Yn it nije ressort Arnhim-
Ljouwert, lykas dat mei yngong fan 1 jannewaris 2013 ûntstiet, bliuwt Ljouwert in folweardich 
sittingsplak foar dizze foarm fan rjochtspraak. 
It seit himsels dat it Iepenbier Ministearje in rol hâlde sil op de ferskate sittingsplakken fan de 
rjochtspraak. 
 
 
Fraach 2: 
Kin DS ynsjoch jaan yn it tal fte’s dat yn Arnhem respektivelik Ljouwert komt te wurkjen yn de 
nije opset? 
 
Antwurd op fraach 2: 
De wurkgelegenheid foar it sittingsplak Ljouwert fan it Gerjochtshof bliuwt op itselde nivo. Op 
it stuit wurkje der likernôch 160 fte's by it hof yn Ljouwert, wylst der yn Arnhim om-ende-by 
220 fte's wurkje. Foar it sittingsplak Ljouwert fan de Rjochtbank Noard-Nederlân jildt dat 
faaks de ‘skriele’ sektor bestjoersrjochtspraak yn de takomst út de lokaasje Grins wei 
betsjinne wurde sil. Dêr is lykwols noch gjin definityf beslút oer nommen. Foar Ljouwert kin 
soks liede ta in ferskowing yn de wurkgelegenheid fan inkelde tsientallen fte’s. Dêrnei sille 
der nammers noch sa’n 200 fte’s oerbliuwe. 
 
 
Fraach 3: 
Kinne jim sûnder foarbehâld oanjaan dat it Hôf Ljouwert as sittingslokaasje en as wurkplak 
foar de riedshearen en meiwurkers behâlden wurde sil? Dit yn it Ijocht fan it feit dat de 
posysje fan it hôf Ljouwert tanimmend ûnder druk komt te steanno’t: 
- it IM by it hôf nei Arnhem ferhûzje sil en de oankleiers it hôf fan iit Arnhem betsjinje moatte; 
- it no al sa is dat de bedriuwsfiering fan de hôven ien wurdt; 
- it mei de komst fan in nije presidint ûndûdlik is mei hokker opdracht hy der sit: hielendal 
gearfoegje, of de ôfsûnderlike hôven behâlde? 
 
Antwurd op fraach 3: 
No’t Ljouwert by wet as sittingsplak oanwiisd is, sawol foar it Gerjochtshof as foar de 
Rjochtbank, tidigje wy derop dat dizze posysje, en de wurkgelegenheid dy’t dêrmei anneks 
is, ek yn de neie takomst beholden wurde sil. Mar it seit himsels dat wy mei-inoar, mei jo dus, 
op ús iepenst bliuwe sille. 
 
 
Fraach 4: 
Yn hoefier is der neffens jim aanst sprake fan in lykwichtige ferdieling tusken Arnhem, 
Ljouwert en Grins, ek mei It each op heechweardige wurkgelegenheid? 
 
Antwurd op fraach 4: 
Sjoch it antwurd op fraach 2. 
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No’t mei yngong fan 1 jannewaris 2013 de nije yndieling fan de Gerjochtlike Kaart fan 
Nederlân ta stân brocht wêze sil, kinne wy ús yntinke dat it foar fertsjintwurdigers fan 
Provinsjale Steaten weardefol wêze kinne soe om, yn ‘e mande mei fertsjintwurdigers fan de 
gemeenterie fan Ljouwert, yn de earste helte fan it kommend jier in wurkbesite oan de 
rjochtspraak yn Fryslân te bringen. Jo krije dan de gelegenheid om mei fertsjintwurdigers fan 
it Gerjochtshof, de Rjochtbank en it Iepenbier Ministearje fierder te redendielen en om jo 
eventuele oare fragen fuortdaliks oan harren foar te lizzen. Wy wolle de organisaasje fan 
sa’n wurkbesite graach tariede. Wy stelle út om dêr yn it Presidium neiere ôfspraken oer te 
meitsjen. 
 
Mei heechachtinge, 
 
Deputearre Steaten fan Fryslân, 
 
 
 
 
 
J.A. Jorritsma, foarsitter 
 
 
 
 
 
drs. A.J. van den Berg, siktaris 
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