
 

 
 

 
 
 
Schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders zoals bedoeld in artikel 41, eerste 
lid, van het Reglement van Orde voor de vergadering van de Raad der Gemeente Leeuwarden 

 
 
 
 
 
 

 
29 Juli 2011 
Werkgelegenheid Post NL 
 
 
 
 
Geacht College, 
 

Afgelopen zondag werd via de pers bekend dat Post NL ook de beide sorteercentra in Leeuwarden 
gaat sluiten. Eerder was bekend dat TNT de distributiecentra in Leeuwarden gesloten heeft. De 
werkzaamheden zijn/worden verhuisd naar Zwolle  

Dit bericht kwam voor de VVD als een verrassing, mede omdat Vastgoedmarkt op 10 mei jl. nog liet 
weten dat Post NL de komende jaren 240 miljoen euro wil investeren in de bouw en inrichting van 17  
nieuwe distributiecentra. Hierbij zou Leeuwarden een logische en een voorkeurslocatie zijn. 

Onlangs werd ook al duidelijk dat de Rijksgebouwendienst in Zwolle op voorraad bouwt. Daarnaast lijkt 
op landelijk niveau steeds vaker voor Zwolle te worden gekozen als verdeelpunt voor het noorden. 
Naast migratie van lokale werkgelegenheid in het verleden naar Groningen, lijkt nu dus ook Zwolle 
steeds vaker een bedreiging voor de werkgelegenheid in Leeuwarden te zijn. 

1. Hoeveel FTE aan werkgelegenheidsverlies is hier mee gemoeid en hoeveel mensen betreft 
dit? 

2. Was u op de hoogte van de sluitingsplannen van Post NL. Zo ja, sinds wanneer? Zo niet, wat 
gaat u er dan aan doen om voortaan wel tijdig op de hoogte te zijn van vergelijkbare plannen?  

De VVD maakt zich ook zorgen om de onderkant van de arbeidsmarkt in Leeuwarden en vindt dat ook 
deze werkgelegenheid aandacht verdient. De bestaande werkgelegenheid moet behouden blijven en 
zo mogelijk verder worden uitgebouwd.   

3. Welke actie(s) heeft de gemeente ondernomen om dit verlies aan werkgelegenheid te 
voorkomen en sinds wanneer?  

4. Behoorde Post NL en TNT tot de zogenaamde belangrijke accounts waar regelmatig een 
bezoek aan wordt gebracht? Zo ja, waarom heeft dat niet het gewenste succes tot gevolg 
gehad, zo nee waarom niet? 

5. Weet u waarom Post NL en TNT voor Zwolle hebben gekozen en hebben besloten om niet in 
Leeuwarden te blijven en in Leeuwarden één van de 17 centra te realiseren? 



 

 

 

 

6. Heeft u geprobeerd om sorteer- en distributiecentra vanuit Zwolle naar Leeuwarden te halen? 
Zo nee waarom niet? Zo ja waarom hebben deze acties niet het gewenste gevolg gehad? 

7. Bent u met ons eens dat Zwolle een belangrijke concurrent voor Leeuwarden en Groningen 
is? Zo nee waarom niet? Zo ja hoe denkt u de concurrentie uit Zwolle het hoofd te kunnen 
bieden? 

 
Wij verwachten dat u de vorenstaande vragen op korte termijn kunt beantwoorden.  
 

Met vriendelijke groet, 

Namens de VVD-fractie, 

 

Gert-Jaap van Ulzen  

06-55 186 501 

 



 

 


