
MONDELINGE VRAGEN / VRAGENUURTJE ex artikel 38 Reglement van Orde 

 
 
 
 
 

Gericht aan GS/gedeputeerde Hans Konst 
 

 Op 18 september jl. verscheen een artikel in het Friesch 
Dagblad over het feit dat personeel van de rechtbank 
moet vertrekken uit Leeuwarden en Assen. Het 
personeel wordt overgeheveld naar Groningen. 
De ChristenUnie is geschrokken van deze 
berichtgeving. Eerder al stond de werkgelegenheid van 
Noord Nederland (Belastingdienst, gevangenissen, 
kazerne) ter discussie. De ChristenUnie heeft zich fors 
ingezet om dat te keren. Gelukkig heeft dat in een 
aantal gevallen tot concrete bijstellingen geleid, al 
moest dat soms op het hoogste nationale niveau door 
de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie 
bevochten worden. Nu wordt er opnieuw gezaagd aan 
de stoelpoten van een overheidsinstelling in Fryslân. 
Het lijkt alsof de kritische positie waarin onze economie 
zich bevindt niet doordringt bij de rijksinstellingen, 
waartoe we ook de rechtbanken rekenen. Dit brengt ons 
tot de volgende vragen: 

Vragen 1. Was uw college geinformeerd over het voornemen 
dat de rechtbank ik Leeuwaren in de toekomst alle 
kantoorfuncties zal verliezen. 
 

 2. Volgens de rechtbank is ook steun noodzakelijk 
vanuit de politiek. Kunt u aangeven wat daarmee wordt 
bedoeld en wat uw rol daarin is of is geweest? Hebben 
andere overheden in deze steun gegeven aan dit 
voornemen? 

 3. Bent u het met de fractie van de ChristenUnie eens 
dat dit verplaatsen van werkgelegenheid uit onze 
provincie onacceptabel is? Hoe taxeert u dit soort 
voornemens in relatie tot de cijfers van het CBS die 
voor de noordelijke provincies een zorgwekkend beeld 
voor economische groei lieten zien? 

 4. Wat is uw reactie nu we moeten constateren dat er 
weer werkgelegenheid dreigt te verdwijnen niet alleen 
op hoog kennisniveau maar ook waar het gaat om 
gewoon werk voor gewone Friezen? 

 5. Welke acties heeft u inmiddels ondernomen om dit 
verlies van werkgelegenheid in Fryslân tegen te gaan? 
 

 6. Welke acties gaat u ondernemen om deze 
onwenselijke ontwikkelingen tegen te gaan? 
 

 7. Dit voornemen lijkt te passen in een rij van vele die 
we eerder hebben gezien. Is u bekend of er meer 
overheidsorganisaties zijn die dergelijke, in onze ogen, 



slechte plannen, hebben? In hoeverre bent u daarop 
voorbereid en zet u zich pro-actief in om dit te 
voorkomen? 

 8. Wat zijn in uw ogen de afspraken waard binnen het 
SNN om als noordelijke provincies geen werk bij elkaar 
weg te halen? 
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