
per e-mail (staten@prvlimburg.nl) 

Aan het College van Gedeputeerde Staten van Limburg 
Postbus 5700 
6202 MA Maastricht 

Maastricht, 31 augustus 2015 

Betreft: Vragen over sluiting rechtbank Maastricht. 

Geacht College, 

Een week waarin de Limburgse arbeidsmarkt met een totaal verlies van 800 banen bij DSM, Imtech 
en Solland Solar toch al rake klappen kreeg, werd op 27 augustus 2015 afgesloten met het bericht dat
de Raad voor de Rechtspraak zeven rechtbanken in het land gaat sluiten. De rechtbanken in 
Roermond en Maastricht worden in de plannen genoemd. Inmiddels is vandaag duidelijk dat de 
Rechtbank in Maastricht een bijlocatie gaat worden. Onze hoofdstad verliest daarmee een belangrijke 
werkgever

PvdA Limburg maakt zich ernstige zorgen over deze ontwikkeling en heeft daarom een aantal vragen. 

1. Heeft u kennis genomen van het berichten van donderdag 27 augustus 20151 en maandag 31 
augustus 20152?
2. Kunt u Provinciale Staten op de hoogte brengen op welke termijn wij de reorganisatie bij de 
rechtbank in Maastricht kunnen verwachten, waarom de keuze is gevallen op locatie Maastricht en 
welke gevolgen deze keuze heeft voor onze burgers?
3. Gaat het sluiten van één van de twee rechtbanken ten koste van de werkgelegenheid in Limburg. 
Kunt u aangeven om hoeveel directe (bij de rechtbank) en indirecte (bedrijven die producten of 
dienste leveren aan de rechtbank) banen het gaat. Heeft de Raad voor de Rechtspraak onderzoek 
gedaan naar de gevolgen voor de werkgelegenheid en is de Provincie bij dit onderzoek betrokken?
4. Bent u met ons van mening dat het sluiten van een rechtbank niet alleen onwenselijk is in verband 
met het verlies van werkgelegenheid, maar ook omdat het de toegankelijkheid van de rechtspraak 
voor onze burgers onder druk zet?
5. Zijn er afspraken gemaakt met het Kabinet om krimpgebieden te sparen bij het sluiten van 
overheidsinstanties en, zo ja, hoe verhoudt het sluiten van een rechtbank zich tot deze afspraken?
6. Bent u in een positie om invloed uit te oefenen op dit besluit. Indien ja, welke stappen bent u 
voornemens te zetten om sluiting van één van onze rechtbanken te voorkomen en bent u daar 
inmiddels mee begonnen?

Graag beantwoording van de vragen binnen de hiertoe gestelde termijn, 

Met vriendelijke groet, 

namens de Statenfractie Partij van de Arbeid 

Aleida Berghorst & Jasper Kuntzelaers 

1 http://www.1limburg.nl/een-rechtbank-limburg-sluit-welke-nog-onbekend?context=topstory
2 http://www.1limburg.nl/rechtbank-maastricht-wordt-bijlocatie?context=topstory


