
 
 

 
 
 
Actuele MOTIE 
 
 
Raadsvergadering  : 1 september 2015 
Onderwerp   : Behoud van een volwaardige Rechtbank in Maastricht 
Paraaf griffier  : 
 
 
De Gemeenteraad van Maastricht, in vergadering bijeen op 1 september 2015, 
 
Overwegende dat: 

 de Raad voor de Rechtspraak voornemens is de vestigingsplaats van Rechtbank Limburg 
te verhuizen van Maastricht naar Roermond; 

 de vestiging Maastricht beperkt open blijft voor de behandeling van eenvoudige zaken 
maar dat alle kantoorwerk en de zwaardere zaken naar Roermond gaan; 

 daarmee belangrijke directe en indirecte werkgelegenheid voor Maastricht verloren gaan; 

 de rechtbank voor het universitair onderwijs van groot belang is en dat de keten opleiding 
(juridische faculteit) en markt (rechtbank) in Maastricht al realiteit zijn en met dit voornemen 
geweld wordt aangedaan;  

 het centraliseren van de rechtspraak niet aansluit op het kabinetsbeleid dat taken 
laagdrempelig en dicht bij mensen wil organiseren; 

 het voor Maastricht als provincie hoofdstad van belang is om instituties zoals de rechtbank 
binnen haar gemeentegrenzen te behouden; 

 de samenwerking in de strafrechtketen bemoeilijkt wordt als de rechtbank gevestigd wordt 
in Roermond terwijl OM en Politie gevestigd zijn in Maastricht; 

 de raadsfracties van de landelijke partijen bij hun respectievelijke Kamerfracties zullen 
aandringen op het behoud van een volwaardige rechtbank in Maastricht. 

 
Constaterende dat: 

 de besluitvorming gebaseerd is op twee business cases waarbij of Maastricht dan wel 
Roermond als vestigingsplaats van rechtbank Limburg onderzocht zijn; 

 het “sluiten” van Maastricht een jaarlijkse besparing oplevert van € 1,1 miljoen euro wat in 
verhouding tot de totale kosten een onevenredig grote schade toe brengt aan Maastricht;  

 raad en college op generlei wijze betrokken zijn bij dit besluitvormingsproces; 

 de werkgelegenheid in Zuid-Limburg minder snel aantrekt dan elders in het land; 

 het kabinet eerder heeft aangegeven krimpregio’s te ontzien bij het sluiten of verplaatsen 
van overheidsvoorzieningen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verzoekt het college van burgemeester en wethouders om: 
1. een stevig lobby in te zetten naar Den Haag waarbij aangegeven wordt dat het voor Raad 

en College onacceptabel is als de rechtbank Maastricht nagenoeg geheel verdwijnt; 

2. op zeer korte termijn voor en namens de gehele raad een brief te concipiëren, gericht aan 
de minister van Veiligheid & Justitie dan wel direct het gesprek met de minister aan te gaan 
waarbij wordt aangedrongen op het behoud van een volwaardige rechtbank in Maastricht 
waarvoor een aantal argumenten hierboven te vinden zijn maar ook in de brief van 
“Twente1” die als voorbeeld is bijgevoegd;  

3. aan te dringen op een zorgvuldige bespreking van beide business cases waardoor er 
gezocht kan worden naar opties om Maastricht als vestigingsplaats van rechtbank Limburg 
te behouden. In aansluiting daarop zou ook kunnen worden gekeken naar de impact op het 
handhaven van zowel Maastricht als Roermond.  

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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1
 Zie brief van 27 augustus aan Minister van der Steur 


