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Zutphen staat voor
de rechtbank

Waarom staan wij voor de rechtbank?
Zutphen sterke rechtbank
→ Hoge klantwaardering en hoge

loopt inmiddels al uit. De ervaring leert dat ICT-projecten vaak
langer duren en meer kosten.

productiviteit.
→ Zutphen heeft zaken goed op
Sociaal maatschappelijke
orde en de rechtbank verleent
Effecten
assistentie aan grotere rechtbanken.
→ Afgelopen jaren zijn er al 1.000
→ Hoge waardering in de Stedenbanen verloren gegaan als gevolg van verdwijnen andere
driehoek, Achterhoek, de Arbeidsmarktregio (11 gemeenten)
overheidsdiensten.
en bij werkgevers- en werkne→ De impact van de bezuiniging op
de rechtbank Zutphen is beremersorganisaties (VNO-CNW
Stedendriehoek, FNV en CNV).
kend op 300 directe en 1000
→ 900 jaar rechtspraak verdient
indirecte banen.
→ Advocatuur, notarissen, incassomeer erkenning en respect.
bureaus, toeleveranciers verPlan rammelt
trekken.
→ Dit betekent verdere leegloop
→ De bezuiniging op de rechtbank
van Zutphen, minder inwoners,
Zutphen is ongeveer € 2 miljoen
minder kinderen en lege scholen.
structureel. Dit is overigens niet → De maatschappelijke en econoonderbouwd.
mische gevolgen voor vereni→ De maatschappelijke gevolgen
gingsleven en middenstand zijn
kosten een veelvoud.
enorm.
→ Raad voor de rechtspraak gaat
→ Naar verhouding een groot verniet in op kosten als gevolg van
trek van hoogwaardige banen,
mobiliteit en de investering die
terwijl daar juist al een gebrek
nodig is in de gebouwen in Arnaan is.
hem (is veel meer dan € 2 mil→ Vertrek van deze doelgroep bejoen).
tekent vele tientallen miljoenen
→ Pand rechtbank Zutphen komt
euro’s minder bestedingen in de
leeg te staan. Het pand blijft
regio Zutphen.
daardoor drukken op de rijksbe- → Gevolg forse daling tot onder
groting zolang het niet verkocht
het landelijk gemiddeld besteedis. Deze kosten zijn niet meegebaar inkomen.
nomen.
→ Regio die al zwak staat, wordt
→ KEI – dit digitaliseringproject
verder verzwakt.

→ 23% van de beroepsbevolking

→

→

→
→

heeft een uitkering. 13% is werkzoekend.
De relatief kleine bezuiniging op
de rechtbank vraagt vervolgens
een enorme investering om de
gevolgen te bestrijden. Deze
maatschappelijke kosten komen
ook weer voor rekening van de
belastingbetaler (vestzak –
broekzak).
Verdwijnen van deze werkgelegenheid en de gerelateerde arbeid bemoeilijkt nog eens extra
het behalen van landelijke baanafspraken.
Het gaat om een disproportionele ingreep.
Op een bezuiniging van € 2 miljoen is het nadeel voor Zutphen
meer dan het tienvoudige!

Onbetrouwbare overheid
→ Harde toezegging minister

Opstelten behoud volwaardige
rechtbank Zutphen.
→ Meerdere malen bevestigd tijdens behandeling Wet herziening gerechtelijke kaart.
→ Huidige minister Van der Steur
heeft als Kamerlid de minister
aan de tand gevoeld en ermee
ingestemd dat de toezegging van
de minister voldoende was en
niet in de wetgeving hoefde te
worden opgenomen.
→ Afspraak is afspraak!

Zutphen sterke rechtbank
De rechtbank Zutphen heeft haar zaken goed op orde,
geen achterstanden, sterker nog: zij heeft in het verleden, en nu nog steeds, regelmatig meegeholpen om
de achterstanden bij grote rechtbanken weg te werken. De rechtbank onderscheidt zich met een hoge
klantwaardering en hoge productiviteit. Dat maakt dat
de rechtbank Zutphen de potentie in zich heeft om
door te groeien naar de rechtbank van de toekomst.

Plan van de Raad voor de rechtspraak
rammelt
Hier tegenover staat een desastreus plan van de Raad
voor de rechtspraak (Rvdr) dat rammelt. Bij de besparing op de huisvesting en de exploitatiekosten is door
de Rvdr een schatting gemaakt van de kosten om de
rechtbanken te concentreren. Er is voor de rechtbank
Zutphen geen business case opgesteld. Desondanks
wordt er voorgesorteerd op een verbouwing van het
Paleis van Justitie in Arnhem. De Rvdr geeft niet aan
welke investeringen daarvoor nodig zijn.
De Rvdr geeft ook niet aan welke besparing de herverdeling van zaken en personeel tussen Zutphen en
Arnhem oplevert. Het MJP geeft daarvoor geen onderbouwing. Evenmin is duidelijk hoe wordt omgegaan
met huurderving en kapitaallasten van een leegstaand
gebouw in Zutphen. Sterker, het pand blijft drukken
op de rijksbegroting zolang het niet verkocht is. Deze
kosten zijn niet meegenomen.

Sociaal maatschappelijke effecten
Het verlies van banen heeft een enorme impact op
Zutphen en de regio. De afgelopen jaren is Zutphen al
hard getroffen door verplaatsing van diverse justitieen rijksdiensten, zoals:
→ de rechtersopleiding (SSR)
→ het Openbaar Ministerie
→ de Raad voor de Kinderbescherming
→ de Reclassering

→ Voedsel- en warenautoriteit
→ Recherche- en kaderschool

De bezuiniging op de rechtbank Zutphen leidt tot vertrek van hoogwaardige arbeid en werkgelegenheid,
zoals advocatuur, notarissen, incassobureaus en toeleveranciers. Dit heeft grote gevolgen voor een regio die
al zwak staat. De plannen van de rechtbank zijn dan
ook niet te rijmen met alle inspanningen en investeringen die worden gedaan in het kader van de regionaal
economische structuurversterking in Oost-Nederland:
en dat om een bedrag van € 2 miljoen op huisvesting.
Het nadeel voor Zutphen bedraagt meer dan het tienvoudige.

Onbetrouwbare overheid
Tegenover de vaste Kamercommissie heeft de toenmalige minister van V&J Opstelten verklaard dat er
niet getornd zou worden aan de status van de
Zutphense rechtbank. De huidige minister Van der
Steur heeft als Kamerlid toen ingestemd met deze toezegging en er niet op aangedrongen om dit in de wet
op te nemen. Wij verwachten dat de huidige minister
deze toezegging – die voor hem toentertijd voldoende
politiek gewicht had – overneemt en vasthoudt aan de
consistente lijn van 32 volwaardige rechtbanken.
Afspraak is afspraak!

Wat hebben Zutphen en de regio te
bieden?
Met trots draagt Zutphen al eeuwen het predicaat
‘Justitiestad’. Al vanaf 1100 wordt er recht gesproken
en vanaf de 19de eeuw is in Zutphen een arrondissementsrechtbank gevestigd.
Daarnaast kenmerkt Zutphen zich door een schitterend monumentaal centrum en een sterk netwerk van
justitiële voorzieningen. Recent is het Expertise &
Dienstencentrum Digitale Archivering (EDDA), onderdeel van de Justitiële informatiedienst in Zutphen
ondergebracht.

