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Reactie op Meerjarenplan van de Rechtspraak 2015-2020 

 

 

De Raad voor de Rechtspraak heeft op maandag 31 augustus het meerjarenplan van de 

Rechtspraak 2015-2020 bekendgemaakt. Daarin is onder meer te lezen dat wordt voorgesteld 

om een groot deel van de taken van de rechtbank in Lelystad en het personeel dat in Lelystad 

werkzaam is onder te brengen bij de rechtbank in Utrecht. Om meerdere redenen is dit 

onacceptabel. 

 

Verlies werkgelegenheid 

Het uitkleden van de huidige vestiging van de rechtbank Midden-Nederland in Lelystad betekent een 

groot verlies van hoogwaardige werkgelegenheid in de provinciehoofdstad. 

 

Nabijheidsprincipe rechtspraak 

Ook is het in strijd met het uitgangspunt dat in elke provincie een volwaardige rechtbank gevestigd 

moet zijn. Inwoners van Flevoland zouden, als de plannen doorgaan, grotendeels aangewezen zijn op 

de rechtbank in Utrecht. Dit is in strijd met het nabijheidsprincipe van de rechtspraak. 

 

Volwaardige voorziening is nodig, ook met het oog op ontwikkelingen 

Daarbij is het vanwege de huidige en nog op handen zijnde ontwikkelingen, zoals uitbreiding van de 

Lelystadse luchthaven en de aanhoudende groei van het aantal inwoners in Flevoland, absoluut nodig 

dat in Flevoland een volwaardige vestiging van de rechtbank blijft bestaan. 

 

Uitkleden vestiging leidt tot kapitaalvernietiging 

Het uitkleden van de rechtbank in Lelystad leidt daarnaast tot kapitaalvernietiging, omdat daarmee 

een relatief nieuw rijksgebouw in het centrum van Lelystad grotendeels leeg komt te staan. Dat terwijl 

de herziening van de gerechtelijke kaart juist is ingegeven door bezuinigingen. 

 

 

Verdere argumenten: 

 

Verlies werkgelegenheid bij leveranciers van diensten 

Naast verlies van directe, overwegend hooggekwalificeerde werkgelegenheid, betekent het ook een 

verlies van werkgelegenheid bij leveranciers van diensten als schoonmaak, onderhoud en catering. 

 

Juist de zaken waar burgers bij moeten zijn gaan over naar Utrecht 

Het argument dat 75 tot 85 % van de zaken in Lelystad blijft, los van de vraag of dit het geval zou zijn, 

vertekent. Bij het allergrootste deel van de zaken zijn nooit personen aanwezig. Die gaan bij verstek. 

De vraag is dus hoeveel % van de zittingen waar daadwerkelijk burgers ( in welke rol dan ook) bij 

moeten zijn in Lelystad blijven. Dat is veel minder. Zo gaan alle familiezaken naar Utrecht.  

En juist in Flevoland en met name ook in Lelystad wonen veel minder draagkrachtigen. 

 

 

Logistiek 

De situering van de Lelystadse rechtbank is logistiek gezien ideaal voor strafzaken met 

gedetineerden. In de nabijheid van drie instellingen (PIL, Almere Binnen en jeugdgevangenis). 

Gemakkelijk te bereiken, veilige in- en uitgang door sluis. In de binnenstad in Utrecht is dat een stuk 

lastiger.  

 

 

Verwachting toename internationale strafzaken 
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Met het oog op de uitbreiding van de luchthaven is de verwachting dat het aantal internationale 

strafzaken hier toe zal nemen, het OM denkt dat het zelfs in de nabije toekomst weer nodig zal zijn 

zich hier te vestigen. Ook dat maakt de aanwezigheid van een volwaardige vestiging van de rechtbank 

noodzakelijk. 

 

Juridische infrastuctuur 

Een volwaardige vestiging is ook van belang voor de juridische infrastructuur van de stad. Deze zal 

verschralen als de rechtbank wordt uitgekleed, omdat het gebied voor de advocatuur minder 

interessant wordt. 

 

Glijdende schaal 

Er is sprake is van een glijdende schaal, waarbij alles gericht is op concentratie.  

 

Huidige medewerkers zullen omkijken naar andere werkkring 

De verwachting is dat, als de plannen doorgaan, medewerkers naar een andere werkkring zullen 

uitkijken en daardoor steeds meer zaakpakketten overgedragen zullen moeten worden aan Utrecht. 

 

Rechtbank M-N houdt zich nu al niet aan afspraken 

Waar een volwaardige rechtbankvestiging is toegezegd, wordt deze gaandeweg uitgekleed. Dat is 

nota bene een toezegging van Uniken Venema uit 2013! Voor zo’n toezegging moet hij toch staan! 

 

Buiten het beleid dat nu als voorgenomen besluit op tafel ligt, worden nu al  in strijd met het geldende 

Zaaksverdelingsbesluit geen bestuursrechtelijke zaken in Lelystad gedaan.  

 

En als er even een probleempje is in praktische zin bij de strafkamer in de Rechtbank Utrecht, wordt 

eenvoudig meegedeeld dat het komend half jaar de grotere strafzaken in Utrecht plaatsvinden (nog 

geen twee weken geleden kwam dit bericht af).  

Het officiële motief is bezuinigen op de huisvestingskosten, maar men is ook nu niet bereid om 

gemaakte afspraken na te komen. Dat geeft te denken.  

 

Geen bezuiniging maar kostenverhoging 

De ‘bezuiniging’ op stenen die met het plan wordt beoogd is een vestzak/broekzak-verhaal. Het 

ministerie van Justitie is de kosten kwijt, maar het ministerie van Volkshuisvesting krijgt ze over de 

schutting gegooid. 

 

Gesteld wordt dat de slag om de huisvestingskosten geslagen moet worden. Het gebouw in Utrecht zit 

echter vol. Met flexwerken los je dat niet op.  

 

En er zou in beeld gebracht moeten worden wat het burgers meer gaat kosten (ivm reiskosten, ook 

eventuele doorberekening daarvan door advocaten. 

 

Zichtbaarheid bevordert acceptatie van uitspraken 

De rechtbank in provinciehoofdstad Lelystad is toegankelijk en zichtbaar voor de inwoners van 

Flevoland. Dat bevordert ook de acceptatie van uitspraken.  

 

Ondemocratisch proces 

Raad voor de rechtspraak past nu een truc toe door de gerechtelijke kaart niet fundamenteel te 

herzien, maar te schuiven met pakketten en personeel. Hierdoor hoeft de tweede kamer geen besluit 

hierover te nemen.  

Met andere woorden: op zeer ondemocratische wijze wordt nu door de Raad voor de Rechtspraak het 

fundamentele recht op recht van burgers onderuit gehaald. 
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Persbericht d.d. 31 augustus 2015 

 

Uitgeklede rechtbank voor Lelystad onacceptabel 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Lelystad heeft geschokt gereageerd op het 

door de Raad voor de Rechtspraak gepresenteerde plan voor een nieuwe gerechtelijke kaart en 

vindt het plan voor een uitgeklede rechtbank in Lelystad onacceptabel. 

 

Uit de maandag gepresenteerde gerechtelijke kaart blijkt dat de taken van de huidige rechtbank in 

Lelystad grotendeels zullen worden ondergebracht bij de rechtbank in Utrecht en daarmee ook al het 

personeel. Dit betekent een groot verlies van hoogwaardige werkgelegenheid in de 

provinciehoofdstad. 

 

Ook is het uitkleden van de rechtbank in Lelystad in strijd met het uitgangspunt dat in elke provincie 

een volwaardige vestiging van de rechtbank gevestigd moet zijn. Inwoners van Flevoland zouden, als 

de plannen doorgaan, grotendeels aangewezen zijn op de rechtbank in Utrecht en dat is in strijd met 

het nabijheidsprincipe van de rechtspraak. 

Daarbij is het vanwege de huidige en nog op handen zijnde ontwikkelingen, zoals uitbreiding van de 

Lelystadse luchthaven en de aanhoudende groei van het aantal inwoners in Flevoland, absoluut nodig 

dat in Flevoland een volwaardige vestiging van de rechtbank blijft bestaan. 

 

Het uitkleden van de rechtbank in Lelystad leidt daarnaast tot kapitaalvernietiging, omdat daarmee 

een relatief nieuw rijksgebouw in het centrum van Lelystad grotendeels leeg komt te staan. Dat terwijl 

de herziening van de gerechtelijke kaart is ingegeven door bezuinigingen. 

 

Het college zal er dan ook alles aan doen om de minister van Veiligheid en Justitie te bewegen om de 

huidige vestiging van de rechtbank Midden-Nederland in Lelystad te behouden. 
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Persbericht d.d. 1 september 

 

 

 

PERSBERICHT 
 
FLEVOLANDSE ADVOCATUUR FEL GEKANT TEGEN UITKLEDEN RECHTBANK LELYSTAD 
 
De Flevolandse advocaten hebben kennis genomen van het plan van de Raad voor de Rechtspraak 
om de Rechtbank in Lelystad uit te kleden. Zij zijn daar fel tegen gekant. 
Elke week bezoeken een paar honderd Flevolandse burgers de rechtbank in Lelystad en de locatie in 
Almere. Het overgrote deel moet daarvan straks naar Utrecht, als het aan de Raad voor de 
Rechtspraak ligt. Nu nog worden kort gedingen in handelszaken, voor de kantonrechter, 
getuigenverhoren, arbeidszaken, boedelscheidingen, strafzaken, enzovoorts in Lelystad en deels ook 
in Almere gehouden. Het is logisch dat bijzondere specialismen worden geconcentreerd bij bepaalde 
gerechten (de ondernemingskamer in Amsterdam, de belastingkamer in Arnhem, intellectuele 
eigendomszaken in Den Haag, enzovoorts), maar dagelijks zoveel mensen op en neer laten reizen 
naar Utrecht voor zittingen die vaak nog geen kwartier duren kan je niet vragen van mensen en hoef 
je ook niet te vragen van mensen.  
Gesuggereerd wordt door de Raad voor de Rechtspraak dat de komende jaren op evenveel plaatsen 
recht gesproken zal worden als nu nog het geval is. En daar valt dan ook Lelystad onder. Maar als het 
overgrote deel van de zaken wordt overgeheveld naar Utrecht – en dat is wat men voorstelt – dan 
wordt daarmee geen goede voorstelling van zaken gegeven. Het plan is om bijna al het personeel en 
het grootste deel van de zaken over te hevelen naar Utrecht. Dat zijn de feiten. 
Het gerechtsgebouw in Lelystad staat letterlijk op een steenworp van het station en staat daar nog 
geen vijftien jaar. Het is dan ook nog eens pure kapitaalvernietiging om de deuren daarvan 
(grotendeels) te sluiten. De verf van de bouwkundige aanpassingen is nog nat! 
 
Een vertrek van de rechtbank uit Lelystad verarmt ook de juridische infrastructuur in het gebied. En 
het leidt tot een verlies aan werkgelegenheid van goed gekwalificeerde mensen.  
 
En tenslotte leidt een verhuizing ook tot grotere reistijden voor degenen die rechtsbijstand verlenen, 
terwijl de tarieven al steeds meer onder druk zijn komen te staan. Dat is schadelijk voor de 
toegevoegde rechtspraktijk en de mensen die daar noodgedwongen een beroep op moeten doen.  
 
Een paar advocaten uit het gebied hebben het op zich genomen om dit protest vorm te geven. Van 
het overgrote deel van hun collega’s in dit gebied ontvingen zij steunbetuigingen. 
 
Cees Okkerse 
Els Lucas 
Harry Scholtens 
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Steunbetuiging door J.A. Quartier 

 

Geachte Bestuur Rechtbank Midden-Nederland, 

 

Vanuit Gods liefde en genade vraag ik u met groots ontzag en vol eerbied, in het belang van ons allen (uw 

werknemers) te samen in standplaats Lelystad, om naar goed werkgeverschap nog eens bedachtzamer en 

zorgvuldiger in beraad te gaan over uw meerjarenplan 2015-2020 vanwege de vele naar mijn zienswijze 

terechte protesten en bezwaren ertegen, zowel van binnenuit als van buitenaf. 

 

Moge u na beter wel overwogen beraad vooral inzien, dat naar onder meer mijn zienswijze de doelstellingen 

van de eerste twee speerpunten (snelle en toegankelijke rechtspraak) op de Agenda van de Rechtspraak 

worden tegengewerkt en niet kunnen worden waargemaakt, als de reisafstanden in verschil tussen Lelystad en 

Utrecht enorm zullen stijgen voor de desbetreffende rechtzoekenden inclusief procespartijen. Want het is 

tegenstrijdig met het nabijheidsprincipe aangaande de bereikbaarheid zoals die was beoogd en wettelijk 

vastgelegd met de herziene gerechtelijke kaart (HGK), en de wachttijden met name dankzij 

reisvertragingen/verkeersoponthoud zullen juist toenemen wat voor de rechtbank Midden-Nederland 

automatisch hogere kosten met zich zal meebrengen dan nu het geval is. Daarnaast zullen een gedwongen 

wijziging van standplaats met enorm stijgende woon-werk kilometers resulterend in een langere reistijd de 

werkdruk negatief kunnen beïnvloeden bij de desbetreffende werknemers, wat tevens ten koste kan gaan aan 

het gezonde rendement in motivatie, in efficiëntie en in flexibiliteit. We zijn tenslotte geen robots maar 

gewoon mensen, die als naasten van elkaar en in relatie werkgever-werknemer op gepaste wijze met elkaar 

streven  om te gaan, zoals we ook met onszelf beijveren om te gaan. Net als automatisering dient digitalisering 

ons werk te verlichten, te versnellen en kostenbesparend te maken, maar het mag ons niet verharden en leiden 

naar verdrukking van personeel. En een gerechtsgebouw is net als een huis een onderkomen waar men niet op 

bezuinigd door het even weg te doen,  voordat men een ander gelijk of meer waardig onderkomen heeft 

gevonden met lagere kosten voor in eerste instantie dezelfde bewoners. De aanstellingen die zijn 

overeengekomen en de afspraken die zijn gemaakt dienen niet onnodig te worden verstoord door toekomstige 

veranderingen, die met verlof gesproken onlogisch en onpraktisch overkomen voor uw werknemers in 

Lelystad. 

Vandaar het vriendelijke doch dringende beroep op u alle drie, om uw voorgenomen besluit niet "harte- en 

gewetenloos" om te zetten in een definitief besluit. En er alles aan te doen u niet te laten meeslepen door 

scheve politiek en/of grillig commercieel winstbejag over de ruggen van uw meest waardevolle kapitaal, uw 

arbeiders. Een beter bezuinigingsalternatief is bijvoorbeeld het beëindigen en afstoten van de amper 3 jarige 

rechtbank Almere, om de volgende redenen: - het is slechts een zittingslocatie dat vrij klein en behoorlijk duur 

is, - het kan geen volledig pakket aan zoals Lelystad dat wel kan en al sinds haar bestaan niet anders doet op 

kwalitatief hoog professioneel niveau, - sinds de opening tot op heden is volgens vele bezoekers de rechtbank 

Almere nauwelijks herkenbaar en/of bekend, en de locatie lastig te vinden (vooral met eigen vervoer), de 

ligging van de locatie t.o.v. het noorden ligt veel minder gunstig dan die van Lelystad die centraler ligt tussen 

met name Utrecht en het noorden, de locatie is zeer slecht toegankelijk voor bezoekers die moeizaam/beperkt 

of niet te been zijn, - en de locatie heeft geen gratis parkeergelegenheid in de directe omgeving (Lelystad heeft 

dat wel). 

 

En moge u de inzichten toekomen voor het zodanig kunnen aanpassen van uw meerjarenplan, dat de 

rechtbank Lelystad vanuit haar rechtmatige bestaan in de polder en op basis van de herziene gerechtelijke 

kaart volwaardig kan blijven opereren in de hoofdstad van de provincie Flevoland en de regio, door het kunnen 

blijven leveren van hoge kwaliteit rechtspraak vanuit het vertrouwde volledige pakket. En dat dit rechterhand 
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in rechterhand met de rechtbank Utrecht behouden kan en mag blijven binnen het arrondissement Midden-

Nederland, zodat in beide steden en regio's de huidige duurzame werkgelegenheid en arbeidsplaatsen van de 

Rechtspraak op de langere termijn gewaarborgd kunnen blijven, volgens het recht op arbeid conform Artikel 

6. lid 1, lid 2 van het internationaal verdrag IVESCR/ESOCUL gebaseerd op de Rechten van de mens 

(UVRM). 

 

Hoogachtend wens ik u allen hierbij alle wijsheid en Gods zegen toe, 

Met vriendelijke groet, 

J.A. (John) Quartier 
Allround bode-beveiliger 

 

Rechtbank Midden-Nederland 

Bedrijfsvoering Facilitair bedrijf 

20500 (Lelystad 088-36.....) 

13343 (Almere 088-36.....) 

www.rechtspraak.nl  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rechtspraak.nl/
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Gezamenlijke mail zeven betrokken burgemeesters 

 

Excellentie, 

 

Afgelopen maandag 31 augustus 2015 zijn wij formeel geïnformeerd door de Presidenten van onze 

Rechtbanken over het voorgenomen Meerjarenplan van de Raad voor de Rechtspraak. Op dit plan, 

waaraan enige tijd is gewerkt door deze Raad, volgt nu een consultatieronde die binnen een week 

moet zijn afgerond. De Raad voor de Rechtspraak heeft immers aangekondigd dat op 8 september 

2015 een definitief besluit wordt genomen. 

 

Als burgemeesters hebben wij begrip voor de moeilijke keuzes die wij als bestuurders soms moeten 

maken in het kader van bezuinigingen van de afgelopen jaren. Als gemeente hebben we daar ervaring 

mee. Onze ervaring is ook dat door het actief benaderen van medebelanghebbende partijen, er betere 

voorstellen ontstaan. Diverse vormen van co-creatie hebben ertoe geleid dat wij als gemeenten 

bezuinigingen hebben gerealiseerd en de negatieve effecten hebben weten te dempen. 

 

Wij voelen ons door de wijze waarop het besluitvormingsproces van de Raad voor de Rechtspraak nu 

vorm heeft gekregen weinig serieus genomen. Ook door onze ketenpartners zijn wij aangesproken op 

dit in hun ogen onzorgvuldige proces. Het vertrouwen in de overheid, lokaal, regionaal en nationaal, is 

van het grootste belang op het moment dat er ingewikkelde keuzes moeten worden gemaakt. Dat 

vertrouwen moeten wij iedere dag opnieuw waarmaken door transparantie en zorgvuldige 

procesgangen. 

 

Wij hebben inmiddels begrepen dat de Tweede Kamer heeft besloten tot een plenair debat. Dat past 

in onze traditie om alle argumenten af te wegen. We wensen u daarbij wijsheid en zullen u graag van 

onze specifieke argumenten voorzien. 

 

Hoogachtend, 

 

De burgemeester van Alkmaar, 

P.M. Bruinooge 

 

De burgemeester van Almelo, 

Mevrouw J. Hermans-Vloedbelt 

 

De burgemeester van Assen, 

M.L.J. Out 

 

De burgemeester van Lelystad, 

Mevrouw M. Horselenberg 

 

De burgemeester van Maastricht, 

Mevrouw J.M. Penn- Te Strake 

 

De burgemeester van Zutphen, 

A. Gerritsen 

 

De burgemeester van Dordrecht, 

Drs. A.A.M. Brok 

 

 

Namens burgemeester Brok dank ik u hartelijk voor uw aandacht en uw reactie. 

Hartelijke groet, 
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Soetrati Phaf 

Kabinetschef burgemeester 

078 – 7704122 
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Mail lokale partijen aan Tweede Kamerleden  

 

Geachte leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal, 

  

De gemeenteraadsfracties van de vier onderstaand genoemde lokale Lelystadse partijen, richten zich 

tot u met betrekking tot de voorgenomen ontmanteling van de rechtbank te Lelystad. Juist als lokale 

partijen richten wij ons heel specifiek op de belangen van onze Lelystadse inwoners. In dat kader 

baart de voorgenomen reductie van een volwaardige rechtbank tot een soort ‘bijgebouw’ in het 

juridische traject, ons grote zorgen.  

  

Gelet op de huidige economische omstandigheden van onze stad, waarbij de economische 

ontwikkeling en de daarmee gepaard gaande werkgelegenheid sterk onder druk staan, kan het toch 

niet zo zijn, dat wij aan de ene zijde ons veel moeite en investeringen getroosten om de stad te 

behoeden voor verdere negatieve ontwikkelingen, terwijl  aan de andere kant deze opbouwende 

activiteiten door u worden ondermijnd en uitgehold. Immers, het uitkleden van de huidige vestiging 

van de rechtbank Midden-Nederland in Lelystad betekent een groot verlies van hoogwaardige 

werkgelegenheid in de provincie-hoofdstad. 

  

Nabijheidsprincipe rechtspraak 

Ook is het in strijd met het uitgangspunt dat in elke provincie een volwaardige rechtbank gevestigd 

moet zijn. Inwoners van Flevoland zouden, als de plannen doorgaan, grotendeels aangewezen zijn op 

de rechtbank in Utrecht. Een vertrek van de rechtbank verarmt daarmee ook de juridische 

infrastructuur in het gebied.  

  

Volwaardige voorziening is nodig, mede gezien de ontwikkelingen 

Daarbij is het vanwege de huidige en op handen zijnde ontwikkelingen zoals uitbreiding van de 

Lelystadse luchthaven en de aanhoudende groei van het aantal inwoners van Flevoland, absoluut 

nodig dat in deze provincie een volwaardige rechtbankvestiging blijft bestaan. 

  

Uitkleding vestiging leidt tot kapitaalvernietiging 

Wij willen u voorts wijzen op de tegenstrijdigheid die in de besluitvorming zit. Enerzijds zou de 

herziening van de gerechtelijke kaart zijn ingegeven door bezuinigingen, terwijl aan de andere kant 

sprake dreigt te zijn van kapitaalvernietiging. Het betreft hier een relatief nieuw rijksgebouw in het hart 

van Lelystad, dat grotendeels leeg zou komen te staan.  

  

Negatieve maatschappelijke effecten 

U zult als volksvertegenwoordigers toch ook oog moeten hebben voor de zeer negatieve 

maatschappelijke effecten van de beoogde maatregel. Dan betreft het niet alleen de langere reistijden 

van de bij de rechtbank betrokken medewerkers, die nu vaak in Lelystad wonen en werken, maar in 

de toekomst geconfronteerd worden met langer durend en meer geld kostend woon-werkverkeer. Wij 

willen u er ook op wijzen dat de veelal zwaktste partij, de burger die zijn/haar recht zoekt, wordt 

opgezadeld met een rechtsgang die door de grotere afstand van de locatie belemmeringen 

ondervindt, zowel financieel als praktisch. Er zijn ook burgers die niet mobiel zijn of lichamelijk 

beperkt, terwijl er ook in toenemende mate burgers zijn die de financiële armslag voor een dergelijke 

reis eenvoudigweg niet hebben.   

  

Namens de lokale politieke partijen in Lelystad 

 

 

Luc Baaten 

Fractievoorzitter InwonersPartij Lelystad 
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Lokale politieke partijen: 

InwonersPartij Lelystad 

Leefbaar Lelystad 

Partij voor Lelystad 

OPAPlus Lelystad 

LEUC  

  

 

 

 

 


