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Sluiting rechtbank
Assen lijkt nabij
ROB ZIJLSTRA

GRONINGEN De rechtbank Noord-
Nederland moet fors bezuinigen.
Maandag worden de maatregelen
en de gevolgen daarvan bekendge-
maakt. Die kunnen vooral voor de
rechtbank in Assen ingrijpend zijn.

Of het doek voor de rechtbank in As-
sen en daarmee van de rechtspraak
in Drenthe is gevallen, wordt voor-
alsnog niet door het gerechtsbe-
stuur bevestigd. Berichten over de
sluiting van de Asser rechtbank –
sinds 1840 gevestigd aan de Brink-
straat – kwamen gisteren op gang na
uitlatingen van advocaten in Over-
ijssel. Zij vrezen de sluiting van ‘hun’
rechtbank in Almelo. Vanuit de Orde
van Advocaten in Overijssel kwam
het bericht dat zeven (kleine) recht-
banken, waaronder Assen, worden
gesloten. Deken Jan Dijkstra van de
advocatenorde in Noord-Nederland
zegt van niets te weten.

Eerdere harde toezeggingen van
de Raad voor de Rechtspraak dat op
de huidige locaties de rechtspraak

In Groningen
zijn steeds
vaker Drentse
rechtszaken

blijft bestaan, lijken ineens onzeker.
In Leeuwarden wordt al maanden
met veel argwaan uitgekeken naar
de bezuinigingsplannen van de raad.
In Leeuwarden is de vrees vooral dat
het gerechtshof, nu nog prominent
in de Friese binnenstad aanwezig,
zal worden gesloten. Zittingen wor-
den dan verplaatst naar Zwolle.

De bron van alle onrust is de al
eerder aangekondigde (landelijke)
bezuiniging die 120 miljoen euro
moet opleveren. Inmiddels is be-
kend dat het rechtbankpersoneel in
Groningen, Assen en Leeuwarden
maandag wordt geïnformeerd over
de voornemens voor de komende ja-
ren. Bij de rechtbank Noord-Neder-
land werken 600 mensen.

In oktober kondigde het gerechts-
bestuur aan dat het personeel in As-
sen en Leeuwarden zou worden ver-
plaatst naar Groningen. Die aankon-
diging leidde tot een storm van pro-
test. Rechters in Leeuwarden
klommen zelf in de pen en uitten in
een open brief harde kritiek op het
gerechtsbestuur. Ook politici roer-
den zich. De geschrokken rechtbank-
president Daan Keur trok de plan-
nen in en kondigde aan dat eerst in-
tern overleg zou worden gevoerd
met alle medewerkers.

De verhuizing van het personeel
is niet van de baan. De toezegging
dat de rechtspraak fysiek – dus met
zittingen – in Assen en Leeuwarden
blijft bestaan, is wel herhaald. In de
beantwoording van de Kamervra-
gen werd dat door de minister zelfs
een uitgangspunt genoemd.

Een en ander neemt niet weg dat
de afgelopen maanden verschuivin-
gen zichtbaar worden. Steeds vaker
worden Drentse strafzaken afgehan-
deld in Groningen. Al eerder werden
zaken van de bestuursrechter gecon-
centreerd in Groningen.


