
 
 
 
SKRIFTLIKE FRAGEN, op grûn fan Kêst 39 Reglemint fan Oarder 
 
Rjochte oan DS / lid DS 
 
 

Jorritsma 
 
Gerjochtlike Kaart 
 

Ynliedende taljochting 
(fakultatyf) 

Op 10 july 2012 hat de Earste Keamer ynstimd mei de Wet 
Herziening Gerechtelijke Kaart (EK 32.891,A).  
 
Ien fan de gefolgen is dat der wol beskate sittingen fan it Hôf yn 
Ljouwert bliuwe, mar dat bestjoer en management nei Arnhem 
ferhúzje. It ressortsparket is op it stuit al oan it ferhúzjen nei 
Arnhem ta en de oankleiers sille neffens ús ynformaasje ek út 
Arnhem wei wurkje. 
 
Der binne yn rûnten fan it Iepenbier Ministearje, Rjochtbank en 
Hôf noch hieltyd grutte soargen oer de gefolgen fan dizze 
ûntwikkeling foar de wurkgelegenheid yn Ljouwert en de status 
fan ús Fryske haadstêd as justysjestêd. 

 

Der is troch de Provinsje in Noardlike lobby fierd (mei Grins en 
Ljouwert) om negative effekten fan de nije gerjochtlike yndieling 
foar ús gewest safolle mooglik tsjin te gean. 
Der hat sprake west fan ynset op in konsintraasje yn Ljouwert 
fan it wurk fan it Hôf foar in hiel grut wurkgebiet. 
 
Op 26 maart 2009 hat de FNP earder fragen steld oer dit 
ûnderwerp. 
 

Fraach / fragen 
 
 

 
1. Hokker konkrete resultaten of garânsjes fan de kant fan de 
nasjonale polityk, de gerjochtlike organisaasje en/of it Iepenbier 
Ministearje hat de Noardlike lobby opsmiten, yn it bysûnder foar 
Ljouwert?  
 
2. Kin DS ynsjoch jaan yn it tal fte's dat yn Arnhem respektivelik 
Ljouwert komt te wurkjen yn de nije opset? 
 
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 ljocht fan it feit dat de 
posysje fan it hôf Ljouwert tanimmend ûnder druk komt te stean 
no't: 
- it IM by it hôf nei Arnhem ferhúzje sil en de oankleiers it hôf fan 
út Arnhem betsjinje moatte; 
- it no al sa is dat de bedriuwsfiering fan de hôven ien wurdt; 
- it mei de komst fan in nije presidint ûndúdlik is mei hokker 
opdracht hy der sit: hielendal gearfoegje, of de ôfsûnderlike 
hôven behâlde? 
 



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? 
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