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Waarom is herindeling in de provincie Groningen nodig?
Gemeenten krijgen er steeds meer taken bij. Bijvoorbeeld op het gebied van werk en inkomen,
jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. Ook zijn er nieuwe uitdagingen die de gemeentegrenzen overstijgen. Bijvoorbeeld bevolkingskrimp, aardbevingsproblematiek, werkgelegenheid en bereikbaarheid van stad en regio. Een grotere gemeente kan dit soort vraagstukken makkelijker aan.
Zo’n nieuwe gemeente kan beter zorgen voor voorzieningen, zoals buurthuizen, sportvelden, bibliotheken en scholen. In de stad en in de dorpen. De Groninger gemeenten hebben daarom besloten
dat ze groter moeten worden en zijn begonnen met de vorming van een aantal nieuwe en bestuurskrachtige gemeenten.
Wat zijn de hoofdlijnen van het herindelingsontwerp Groningen, Haren en Ten Boer?
Dichtbij de burger. De nieuwe gemeente wil dichtbij haar inwoners, ondernemers en organisaties
staan. Dit kan bijvoorbeeld door wijk- en dorpswethouders, die in de nieuwe gemeente samen met
inwoners kijken wat er nodig is. Daarbij wil de gemeente ruimte bieden aan initiatieven uit de
samenleving en de burgers mee laten denken en doen. Dus: de gemeente grootschalig goed organiseren, en op kleinschalig niveau maatwerk bieden.
Elkaar versterken. De huidige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer kunnen elkaar in de nieuwe
gemeente vanuit hun eigen identiteit versterken. Door de fusie van een grote stad met meerdere
dorpskernen ontstaat er een unieke verbinding van de stad Groningen met de directe omgeving.
Een nieuwe gemeente, met zowel stad als landelijk gebied, natuur en agrarisch gebied, en talloze
mogelijkheden voor jong talent en innovatie. Hierdoor ontstaat een aantrekkelijke gemeente om in
te wonen, te werken, te recreëren en te bezoeken.
Groene gebieden blijven groen. Belangrijke groene gebieden zijn de ‘Groene long’ tussen Groningen en
Haren en het karakteristieke landelijk gebied tussen Groningen-Oost en Ten Boer. De gemeenten
gaan ervoor zorgen dat deze gebieden ook in de toekomst open en groen zullen blijven.
Vernieuwende vormen van dienstverlening die aansluiten op de behoefte. De gemeente heeft geld om
te investeren in vernieuwende vormen van dienstverlening. Steeds meer dienstverlening wordt
gedigitaliseerd. Tegelijkertijd gaat de gemeente gebiedsgericht werken. Professionals in de wijken en
de dorpen kijken samen met de inwoners naar wat er nodig is in het dorp of de wijk.
Voorzieningen zijn beschikbaar en toegankelijk. De nieuwe gemeente is beter dan de drie gemeenten
afzonderlijk in staat voorzieningen in stand te houden. De nieuwe gemeente zorgt voor een goede
spreiding van gemeentelijke voorzieningen, zoals buurt- en dorpshuizen, basisscholen en sport
velden.Voor iedere inwoner zijn er goede en toegankelijke voorzieningen in de buurt.
Wie heeft het herindelingsontwerp Groningen, Haren en Ten Boer opgesteld?
De provincie heeft het herindelingsontwerp samen met de gemeenten Groningen, Haren en
Ten Boer opgesteld. Aangezien de nieuwe gemeente door de huidige drie gemeenten zal worden
gevormd, vonden de provincie en de drie betrokken gemeenten het belangrijk om hierin samen op
te trekken. Het is geen wettelijke plicht. De gemeente Haren is het oneens met de opgelegde fusie
en blijft pleiten voor zelfstandigheid (spoor 1), maar heeft er ook voor gekozen mee te werken aan
het opstellen van het herindelingsontwerp (spoor 2). Het gemeentebestuur vond het belangrijk
dat als zelfstandigheid niet mogelijk zou blijken, er wel een goede basis zou liggen voor een nieuwe
gemeente. Na vaststelling van het herindelingsontwerp heeft het gemeentebestuur van Haren besloten, onder meer naar aanleiding van een rapport van onderzoeksinstituut COELO, zijn medewerking
aan het wettelijk herindelingsproces te beëindigen.

Kan ik nog invloed uitoefenen op de herindeling?
Ja, tot en met 16 november 2016 kunt u een zienswijze indienen op het herindelingsontwerp. De provincie
weegt de zienswijzen mee bij het opstellen van het herindelingsadvies aan de minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De zienswijzen worden samengevat en beantwoord in een reactienota,
als een bijlage bij het herindelingsadvies.
Voor de provincie en de minister is draagvlak bij de bevolking een belangrijk criterium voor het besluit
over de herindeling. Daarom is het van groot belang dat u uw mening over het herindelingsontwerp aan de
provincie laat weten. In uw zienswijze kunt u aandachtspunten, ideeën of uw instemming met de herindeling
onder de aandacht brengen. U kunt een zienswijze indienen via het formulier op www.herindelingghtb.nl.
U kunt ook een brief sturen aan Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen, Postbus 610, 9700 AP
Groningen.Vergeet bij het indienen van een zienswijze niet de datum, uw naam en uw adres te vermelden. De provincie zal uw zienswijze geanonimiseerd verwerken.
Hoe gaat het nu verder?
Na de zienswijzenperiode stellen Gedeputeerde Staten van de provincie een concept-herindelingsadvies op
aan de minister van BZK. In januari 2017 bespreken Provinciale Staten het herindelingsadvies. Zij stellen het
advies in februari 2017 vast. Daarna wordt het advies aan de minister verstuurd. Deze neemt op basis daarvan de beslissing om een wetsvoorstel voor te leggen aan de ministerraad.Vervolgens dient het Kabinet een
wetsvoorstel in bij de Tweede Kamer en volgt besluitvorming in de Tweede Kamer en Eerste Kamer. Als het
wetsvoorstel wordt aangenomen, vinden in november 2018 herindelingsverkiezingen plaats. De herindeling
is dan per 1 januari 2019 een feit.
Kan de provincie de gemeente Haren dwingen om mee te doen aan de herindeling?
De provincie heeft de wettelijke bevoegdheid om het initiatief te nemen tot een gemeentelijke herindeling,
als dit zij dit noodzakelijk vindt. Dit staat in de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi). Het college van
Gedeputeerde Staten heeft op 28 juni 2016 het besluit genomen het wenselijk te vinden dat de gemeenten
Groningen, Haren en Ten Boer per 1 januari 2019 een nieuwe gemeente gaan vormen. De uiteindelijke
beslissing over de herindeling wordt genomen door de Tweede en Eerste Kamer.
Waarom wil de provincie dat Haren aansluit bij de herindeling van Groningen en Ten Boer?
De provincie ziet een zelfstandig Haren als te risicovol. Haren heeft te weinig bestuurskracht en financiële
armslag om alleen verder te gaan. Dit oordeel is gebaseerd op verschillende onafhankelijke onderzoeks
rapporten over de bestuurskracht en de financiële situatie van de gemeente Haren. De gemeenten
Groningen en Ten Boer waren al bezig met het voorbereiden van een fusie per 1 januari 2019. De provincie
is van mening dat aansluiting bij dit proces voor Haren de enige optie is, om te voorkomen dat de gemeente
straks geen enkele andere mogelijkheid meer heeft tot aansluiting.
In het verbeterplan Beterrr Haren staat onderbouwd dat Haren zelfstandig kan blijven.
Waarom is de provincie van mening dat Haren niet zelfstandig kan blijven?
De provincie baseert de noodzaak tot herindeling op verschillende onafhankelijke onderzoeksrapporten
over de bestuurskracht en de financiële situatie van de gemeente Haren. Een van deze rapporten is een
toets op het verbeterplan Beterrr Haren. Uit deze toets blijkt dat de voorgestelde maatregelen offers
vragen van de lokale gemeenschap. Ook als het lukt om de financiële situatie te verbeteren, dan houdt de
gemeente nog weinig middelen over om tegenvallers op te vangen en nieuwe investeringen te doen.Verder
ontbreekt het aan tijd en zijn de voorgestelde projecten zodanig met elkaar verweven, dat de haalbaarheid
onzeker is.
Op www.herindelingghtb.nl kunt u het herindelingsontwerp downloaden, met daarin de onderbouwing van
de herindeling en een samenvatting van de genoemde rapporten. Ook de rapporten zelf zijn te lezen op de
site (kijk bij Documenten).

IN D I E N E N Z I E N S WI J Z E N E N M E E R I N FORM AT I E
Wilt u een zienswijze indienen op het herindelingsontwerp? U kunt dit doen:
• Via het formulier op www.herindelingghtb.nl
• Schriftelijk aan: Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen, Postbus 610, 9700 AP Groningen.
Vergeet bij het indienen van een zienswijze niet de datum, uw naam en uw adres te vermelden.
Deze informatie wordt alleen voor administratieve doeleinden gebruikt. Uw gegevens worden niet
opgenomen in de reactienota, waarin alle zienswijzen worden samengevat en beantwoord.
Voor meer informatie over de herindeling Groningen, Haren en Ten Boer kunt u terecht op
www.herindelingghtb.nl.

