Vooral inwoners Haren op eerste informatiebijeenkomst
herindeling
Op woensdag 13 juli was in de Statenzaal van de Provincie Groningen de eerste
informatiebijeenkomst over de herindeling van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer. Met
90 bezoekers was de zaal goed gevuld. Ruim driekwart van de bezoekers kwam uit Haren, zo
leerde een snelle peiling aan het begin van de avond. Dat had zijn weerslag op de gespreksthema’s.
Het ging vooral over de vraag of Haren wel of niet zelfstandig kan blijven. De bezoekers stelden
kritische vragen over de noodzaak van de herindeling, maar er werden zeker ook aandachtspunten
meegegeven voor de nieuwe gemeente.
Gespreksleider Jaap Jepma begon de avond met korte interviews met de betrokken bestuurders.
Gedeputeerde Patrick Brouns schetste de voorgeschiedenis van de herindeling van de drie
gemeenten, beginnend in 2008. Hij gaf een opsomming van de onderzoeken, rapporten en
verkenningen die sindsdien zijn verschenen. Zijn conclusie was dat het voor Haren te risicovol is om
alleen verder te gaan. “De organisatie is financieel kwetsbaar, de voorzieningen staan onder druk en
het takenpakket neemt toe.” Hij wees erop dat de omliggende gemeenten ook op weg zijn naar een
herindeling. “Als het misgaat met een zelfstandig Haren, zijn er geen alternatieven meer.” Wel had
hij begrip voor de zorgen van veel inwoners van Haren dat hun dorp wordt ‘opgeslokt’ door
Groningen. “Met goede afspraken kan Haren zijn eigen identiteit behouden.”
Planning
Gedeputeerde Henk Staghouwer gaf een toelichting op het herindelingsproces. De voorlopige
planning is dat de herindeling op 1 januari 2019 definitief is. Om dit te kunnen halen, wil de provincie
in februari 2017 een advies voor de herindeling vaststellen en naar de minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties sturen. Deze zomer zijn de gemeenten aan zet om afspraken met elkaar
te maken. Na de zomer worden wensen van inwoners op gehaald en stelt de provincie een
herindelingsontwerp vast. Dit ontwerp ligt in het najaar acht weken ter inzage. Inwoners van de drie
gemeenten kunnen in die periode hun zienswijze indienen. Staghouwer benadrukte dat de provincie
een zorgvuldig proces zal doorlopen.
Verantwoordelijk bestuurder
Wethouder Michiel Verbeek van Haren vertelde dat hij teleurgesteld en ontstemd was over het
besluit van de provincie. “Wij vinden dat Haren zelfstandig kan blijven. En onze inwoners vinden dat
ook. Maar ik wil me opstellen als verantwoordelijk bestuurder en werk daarom toch aan het
herindelingsontwerp mee.” Hij noemde dit het ‘tweesporenbeleid’ van de gemeente Haren.
“Enerzijds houdt de gemeente het ideaal van zelfstandigheid overeind, anderzijds stelt de gemeente
zich constructief op in de gesprekken. Want gelijk hebben, is niet altijd gelijk krijgen”.
Meerwaarde
Wethouder Ton Schroor van de gemeente Groningen legde uit dat de gemeenteraad van Groningen
de meerwaarde ziet van een grotere gemeente. De constructieve houding van de gemeente Haren
noemde hij essentieel. De nieuwe gemeente zou qua inwonertal de vijfde gemeente van Nederland
worden. “Dat maakt de positie van de gemeente in Den Haag en Brussel alleen maar sterker. En daar
profiteren alle inwoners van.” Hij verzekerde de Harenaren dat de gemeente geen plannen had de
‘groene long’ tussen de stad en het dorp Haren vol te bouwen. De gemeente Groningen zet vooral in
op bouwen in de stad (‘inbreiding’). Voor woningbouw rondom de stad is er tot 2040 voldoende
ruimte in Meerstad en op het Suikerunieterrein.
Identiteit

Wethouder Peter Heidema van Ten Boer was niet verbaasd dat er geen enkele inwoner van Ten Boer
in de zaal zat. Zijn gemeente werkt al tien jaar met Groningen samen en het proces op weg naar de
gewenste herindeling loopt al zo’n drie à vier jaar. In Ten Boer heeft 95% van de bewoners gekozen
voor herindeling met Groningen. De inwoners van de dorpen in de gemeente Ten Boer maken zich
geen zorgen over het verlies van hun identiteit. “De identiteit van de dorpen wordt gemaakt door de
inwoners zelf.”
Stresstest
Wethouder Schroor kreeg de vraag hoe Groningen er zelf financieel voor stond. Waarom moest
Haren wel een ‘stresstest’ ondergaan en Groningen niet? Schroor antwoordde dat de gemeente
Groningen elke tweeënhalf jaar een stresstest ondergaat en dat de begroting van Groningen
openbaar is. “Groningen is financieel gezond. Voor Groningen er is geen noodzaak voor een
herindeling.” Hij erkende dat de tarieven voor onroerendezaakbelasting (ozb) in Groningen hoger
liggen, maar de woningwaarde lager, en benadrukte ook dat Haren moet bezuinigen, en dat de
inwoners van Haren ook bij zelfstandigheid behoorlijk meer moeten gaan betalen. Hij gaf aan dat er
een overgangsperiode afgesproken kan worden.
Spaarpot
De meeste vragen waren voor gedeputeerde Brouns en wethouder Verbeek. Heeft de inspraak wel
zin of is alles al beklonken? Brouns bevestigde dat de provincie het besluit tot herindeling genomen
heeft. Het gaat nu om de vraag hoe de herindeling eruit gaat zien. Kan Haren toch niet gewoon
financieel op eigen benen staan? Brouns en Verbeek gingen niet met elkaar in debat, maar bleven bij
hun standpunt. Op basis van rapporten van drie onderzoeksbureaus gaf Brouns aan dat de financiële
positie van Haren risicovol is. Verbeek vond dat Haren er financieel goed voor staat, de gemeente
zou alleen een grotere spaarpot moeten hebben. Hij benadrukte dat de kwaliteit van de
gemeentelijke dienstverlening op orde is.
Applaus
Naarmate de avond vorderde, werd de toon emotioneler. Verschillende vragenstellers grepen de
kans om een gloedvol betoog te houden voor een zelfstandig Haren en kregen daarvoor applaus uit
de zaal. Ook liet een voorstander van zich horen. Zij stelde vast dat een groeiende minderheid in
Haren wél kansen ziet in een herindeling.
Afronding
Bij de afronding concludeerde Staghouwer dat er veel te bespreken valt. “We respecteren dat er
verschillende meningen zijn. De gemeenten zijn nu aan zet om afspraken te maken en samen gaan
we op zoek naar een uitkomst die goed is voor Groningen, Ten Boer én Haren. Het is een kort proces,
maar er is voldoende ruimte voor inwoners om hun ideeën in te brengen voor de nieuwe gemeente
en in te spreken op het herindelingsontwerp.”
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