
Houdt Overijssel twee hoofdlocaties? 

Maandag 31 augustus presenteerde de president van de rechtbank Overijssel een voorgenomen besluit 
van de Raad voor de Rechtspraak tot vaststelling van een  meerjarenplan, dat onder meer inhoudt dat, 
om te kunnen bezuinigen op huisvesting van gerechten, de rechtbank Overijssel met ingang van 2021 
niet meer twee hoofdlocaties zal hebben (nu zijn dat Zwolle en Almelo), maar nog slechts één 
hoofdlocatie, namelijk in Zwolle. 
 
Dit voorgenomen besluit omvat dus kennelijk de sluiting van de hoofdlocatie in Almelo. De meeste 
zittingen zullen worden overgeheveld naar Zwolle. Alleen kleine zaken zullen nog in Almelo of 
Enschede worden behandeld. Almelo gaat dicht als kantoorlocatie.  

De Zwolse collega-rechters maar ook alle andere medewerkers van de rechtbank Overijssel, locatie 
Zwolle, hebben kennis genomen van het bestuursstandpunt en van de verklaring die is opgesteld en 
ondertekend door 45 collega-rechters in Almelo.  

Vanuit het oogpunt van de enorme impact die dit besluit heeft op de rechtspleging in het oosten van de 
provincie, daaronder in het bijzonder ook begrepen de volgende, grote, bron van onrust voor al het 
personeel van de locatie Almelo, ondersteunen wij van harte alle inspanningen die het bestuur doet om 
een volwaardige Almelose locatie te behouden.  

Wij menen voorts met hen dat er nog veel vragen, waaronder ook de financiële haalbaarheid van de 
voorgestelde beslissingen, kleven aan de effecten van dit voorgenomen besluit en zijn van oordeel dat 
die vragen eerst ten gronde beantwoord moeten worden, voordat verdere besluitvorming kan 
plaatsvinden. Ook of wellicht juist als we de periode van vijf jaar in ogenschouw nemen, waarin dit 
voorgenomen besluit zijn beslag zal krijgen.  

In het licht van al hetgeen naar voren is gebracht, spreken wij onze steun uit aan onze collega’s in 
Almelo en Enschede.  

 

Was getekend,  

 

Els Vijftigschild 
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