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Geachte volksvertegenwoordiger in Flevoland,
In uw brief met kenmerk 1790746 maakt u uw bezwaren op het Meerjarenplan van de Rechtspraak
2015-2020 (MJP) kenbaar. De heer Verbeek, Commissaris van de Koning in Flevoland, deed dat in een
andere brief ook. Ik heb hem gisteren in een brief het volgende toegelicht en wil dat ook graag aan u
toelichten.
Het Presidenten Raad Overleg (PRO), dat het MJP heeft opgesteld en zal vaststellen, heeft kennis
genomen van de kritiek vanuit onder andere het openbaar bestuur op de inhoud van het MJP en het
proces van totstandkoming daarvan. Het PRO heeft zich deze kritiek aangetrokken en neemt om die
reden meer tijd voor inteme en exteme consultatie.
De burgemeester van Lelystad ontvangt een uitnodiging om in gesprek te gaan met een lid van de Raad,
een lid van het dagelijks bestuur van de presidentenvergadering en de president van de rechtbank
Midden-Nederland. In het gesprek lichten we de inhoud van het MJP toe, is er ruimte om uw bezwaren
te bespreken en om oplossingen te verkennen. Aan de heer Verbeek heb ik aangegeven dat er van onze
kant er geen enkel bezwaar is tegen zijn aanwezigheid bij dat gesprek, maar dat we graag aan de
burgemeester van Lelystad overlaten met wie wij dit overleg voeren.
Vervolgens zal naar verwachting het MJP op 28 september a.s. worden vastgesteld.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,

mr. F.C. Bakker
Voorzitter Raad voor de rechtspraak
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