
De burger mag er
niks van merkenniks van
Terwijl het werk doorgaat,
wordt achter de schermen
druk gewerkt aan een van de
grootste reorganisaties van
overheidsdiensten in Noord-
Nederland ooit. Niet alleen de
drie noordelijke politiekorpsen
worden samengevoegd, maar
ook justitie (openbaar ministe-
rie) in Groningen, Drenthe en
Friesland gaat op in één orga-
nisatie en dat geldt ook voor
de rechtbanken. Ruim 6.000
werknemers hebben er direct
mee te maken. Een stand van
zaken.

Door Rob Zijlstra

Politie Eenheid Noord (PEN)

De streefdatum van 1 januari wordt niet gehaald, zo werd deze week duidelijk,

maar dat Nederland volgend jaar nationale politie met één baas en één verant-

woordelijke minister heeft, staat vast. En hoewel de tijd dringt, is er nog veel ondui-

delijk over hoe de politie straks is georganiseerd.

De contouren van de nieuwe organisatie zijn wel bekend. De huidige 25 regionale

korpsen en een landelijk korps (KLPD) maken plaats voor tien regionale eenheden.

Een van die eenheden wordt gevormd door Groningen, Drenthe en Friesland. De

huidige korpschef van Groningen, Oscar Dros, is deze zomer benoemd tot kwartier-

maker en hij is ook de beoogde korpschef van de politie eenheid Noord-Nederland.

Het beoogde doel: minder bureaucratie en meer efficiency.

Voor de politie bestaan straks geen provinciegrenzen meer. Het werkgebied strekt

zich uit van Emmen tot Vlieland en van Roodeschool tot Stavoren. Er komen nieu-

we politiedistricten. Daarbij is het mogelijk, wat nu niet kan, dat het Groninger Leek

samen met het Drentse Roden in een district zitten. De huidige basiseenheden -

waarvan Groningen er dertien heeft, Drenthe zes en Friesland elf – zullen verande-

ren. Blijft de buurt- en wijkagent? Grote kans van wel, maar hoe is nog onbekend.

Ook de toekomst van de een paar jaar geleden opgezette Noordelijke

Recherche Eenheid (NRE) is ongewis.

Eén politiekorps in Noord-Nederland betekent niet dat het per

definitie overzichtelijker wordt: straks zullen 64 burgemeesters -

die verantwoordelijk blijven voor de handhaving van de open-

bare orde - iets te zeggen hebben.

Wat merkt het publiek ervan? In Friesland heeft nu iedere

gemeente een eigen politiebureau dat 24 uur per dag is ge-

opend. In Groningen zijn dat er dertien, in Drenthe zes.

Aangenomen wordt dat de bureaus met beperkte openings-

tijden worden gesloten. Wie straks de politie belt, komt zon-

der dat in de gaten te hebben, terecht bij de centrale meldka-

mer in Drachten.

De huidige reorganisatie is minder ingrijpend dan de opera-

tie in 1993 toen de gemeentepolitie en de rijkspolitie werden

samengevoegd tot het huidige bestel. Het heeft jaren geduurd

voordat de twee politieculturen één werden. Voor het huidi-

ge politiepersoneel – in Noord-Nederland gaat het om bijna

vijfduizend mensen – zijn de veranderingen fors. Tot grote

onrust op de werkvloer heeft dit niet geleid.

Tegenstanders van de nationale politie zijn altijd bang

geweest dat straks in Den Haag wordt bepaald hoe de politie

in bijvoorbeeld Delfzijl moet werken. Uitgangspunt is dat de

aansturing van de politie op lokaal en regionaal niveau

plaatsvindt. Dat geldt niet voor het beheer. Den Haag beslist

straks over het printerpapier, automatiseringsprogramma’s en

in welke auto’s agenten rondrijden. En er komt één landelijk per-

soneelsblad: Den Haag tolereert geen uitingen meer van de regio-

nale ’koninkrijkjes’.

Eén ding verandert niet. De burger die door de politie wordt gehol-

pen, is tevreden (grote kans) en de burger die een boete krijgt, baalt.

Politie Eenheid Noord (PEN)

Rechtbank Noord-
Parket Noord-Nederland (PNN)

Er is al een bindingsdag geweest en de aanstaande

nieuwjaarsborrel zal een gezamenlijke zijn, in

Drachten. Om het gevoel van eenheid alvast te be-

vorderen, hebben alle ruim 300 medewerkers van

het openbaar ministerie in Groningen, Assen en

Leeuwarden een stenen koffiemok gekregen. Daarop

staat: Parket Noord-Nederland (PNN).

De reorganisatie van de drie noordelijke arrondis-

sementsparketten verloopt grotendeels in stilte,

maar achter de schermen wordt al lange tijd gewerkt

aan het samengaan.

Voor Drenthe is het even slikken. ’Justitie’ ver-

dwijnt volgend jaar uit het pand aan de Brinkstraat

in het hartje van Assen, dat een paar jaar geleden

werd betrokken. De Drentse OM’ers gaan naar Gro-

ningen. De Friezen behouden vooralsnog een post in

Leeuwarden.

Officieel moet de reorganisatie op 1 juli volgend

jaar zijn afgerond. Maar de verwachting is dat de

meeste veranderingen al dit jaar hun beslag krijgen.

Voordeel is dat de drie organisaties al langere tijd op

onderdelen samenwerken.

De schaalvergroting moet vooral leiden tot meer

kwaliteit. Nu nog worden dezelfde zaken op ver-

schillende manieren aangepakt. In de nieuwe organi-

satie ontstaat ruimte voor specialisaties. Er zal straks

een zedenspecialist zijn voor heel Noord-Nederland

en een aanspreekpunt voor mensenhandel.

Vooral officieren van justitie zullen de veranderin-

gen merken. Ze zullen meer moeten reizen. Wie

straks piket heeft, kan op het ene moment in Meppel

zitten en daar te horen krijgen dat hij of zij met

spoed wordt verwacht op Ameland. Officieren van

justitie zullen in alle drie de rechtbanken zaken gaan

doen. Groningen telt momenteel dertien officieren

van justitie, Leeuwarden twaalf en Assen zeven.

De nieuwe organisatie zal straks nog maar een

’baas’ kennen. De huidige hoofdofficier van justitie in

Groningen, Jan Eland, is benoemd tot regiohoofdoffi-

cier. Hij zal Parket Noord-Nederland leiden. De fusie

heeft geen (gedwongen) ontslagen tot gevolg, maar

het aantal banen loopt wel terug. Nu al worden be-

paalde functies niet meer ingevuld. De schaalvergro-

ting moet ook een besparing opleveren.

Wat merkt de burger ervan? Niet zo heel veel. Het

openbaar ministerie heeft, anders dan de politie en

de rechtbanken, geen publieke functie met een balie

en openingstijden. De boef uit Harlingen moet zich,

net als nu, ook straks melden bij de rechtbank in

Leeuwarden. En ook Groningen en Assen behouden

hun eigen verdachten.

De meest zichtbare verandering is dat Assen in de

loop van volgend jaar geen ’eigen’ openbaar ministe-

rie meer heeft. De huidige medewerkers in Assen

werken straks vanuit Groningen. In Friesland, waar

stevig verzet is geweest tegen de reorganisatie en

dan vooral tegen de verhuizing naar Groningen, blijft

een loket waar officieren van justitie met ondersteu-

ning werken. Of dat op de langere termijn nog

steeds zo is, is een vraag.

De huisvesting is in Groningen nog wel een pro-

bleem. Het huidige pand aan de Paterswoldseweg in

het zuiden van de stad Groningen biedt plaats aan

120 mensen. Om iedereen een werkplek te geven

wordt een deel van de oplossing van dit probleem

gezocht in het ’nieuwe werken’, inclusief thuiswer-

ken. De echte oplossing is een nieuw (ander) pand,

waarbij de voorkeur uitgaat naar een locatie in de

directe omgeving van het Hoofdstation.

Rechtbank Noord-
Nederland

De nieuwe gerechtelijke kaart waar-

bij de 19 arrondissementen worden

samengevoegd tot tien nieuwe, heeft

ook gevolgen voor de rechtbanken in

Groningen, Assen en Leeuwarden. Die

blijven, maar er komt volgend jaar één

bestuur met één rechtbankpresident.

De nieuwe naam: Rechtbank Noord-

Nederland. De hoofdzetel komt in Gro-

ningen.

De huidige drie presidenten vormen

nu het fusiebestuur. De rechters uit

Groningen (51), Assen (39) en Leeuwar-

den (53) troffen elkaar recent op een

eerste noordelijke rechtbankconferen-

tie. De beoogde winst is net als bij het

openbaar ministerie: het leveren van

meer kwaliteit. Voor de rechtbanken

betekent dit goede rechtspraak binnen

een redelijk snelle termijn.

Het samengaan van de drie rechtban-

ken wordt intern kritisch gevolgd, maar

de vraag of het noodzakelijk is, wordt

steeds minder gesteld. "We zoeken el-

kaar meer en meer op en we beginnen

de voordelen te zien. Als grotere organi-

satie ben je bijvoorbeeld minder kwets-

baar. Door de schaalvergroting krijgen

we meer body en dan kun je ook meer",

is de overtuiging van de Groninger

rechtbankpresident Rob Keurentjes.

Bij de drie rechtbanken werken nu,

inclusief de 143 rechters, opgeteld 691

mensen. De fusie maakt een aantal

functies overbodig, maar de verwach-

ting is niet dat er mensen moeten wor-

den ontslagen. Hoe dat op de langere

termijn uitpakt, is ongewis. De ver-

wachting is dat door de (omstreden)

verhoging van de griffierechten minder

mensen een beroep op de rechter doen.

Ook zal het openbaar ministerie meer

(eenvoudige) strafzaken zelf afhande-

len. Ook dit leidt tot minder zaken op

de rechtbanken.

De civiele rechtspraak en de straf-

rechtspraak blijven in Groningen, Assen

en Leeuwarden. Bestuursrechtspraak

wordt geconcentreerd in Groningen. Dat

betekent dat een deel van het personeel

dat nu in Assen en Leeuwarden werkt,

naar Groningen verhuist. Om dat ook

mogelijk te maken, worden in de oude

binnentuin van het gerechtsgebouw in

Groningen tijdelijke kantoorunits ge-

plaatst.

Een andere verandering is dat de kan-

tonrechtspraak verdwijnt uit Emmen,

Sneek en Heerenveen. De kantongerech-

ten worden opgeheven. Dat geldt ook

voor de kantonzittingen in Winschoten

die in het gemeentehuis plaatshebben.

Wat merkt de burger straks van de

rechtbank Noord-Nederland? De burger

kan als het beoogde doel wordt gehaald,

profiteren van een snellere afhandeling

van zaken, maar verder? President Keu-

rentjes: "Verder is het niet de bedoeling

dat de burger er iets van merkt."

van merken


