
Aan de leden van de Staten-Generaal, 
p/a de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer 
 
Postbus 20018 / 20017 
2500 EA Den Haag 
 
 
Groningen, 22 maart 2017 
 
Geachte mevrouw Arib, geachte mevrouw Broekers-Knol, 
 
De gemeente Haren wordt aan de haren in een herindeling getrokken. Hierbij speelt het provinciaal 
bestuur van Groningen een dubieuze rol. Niet alleen de geloofwaardigheid van de politiek is in het 
geding, ook wordt een loopje genomen met wettelijke bepalingen en criteria. 
 
Wat is er aan de hand?  
De gekozen gemeenteraad van de gemeente Haren heeft in ruime meerderheid uitgesproken niet te 
willen herindelen met de gemeente Groningen en Ten Boer. De gemeente Haren kiest voor 
zelfstandigheid.  
 
Onder protest heeft de gemeente Haren meegewerkt aan een door de provincie ingesteld open 
overleg. Hierbij werden twee sporen onderzocht, zelfstandigheid en herindeling via de 'lichte 
procedure'.  
 
Toen het open overleg ten einde liep heeft de gemeenteraad van Haren uit de twee sporen opnieuw 
gekozen voor zelfstandigheid. Zowel de gemeenteraad als het gemeentebestuur hebben dit 
telkenmale duidelijk gemaakt.  
 
De provincie Groninger beweert echter dat de gemeente Haren wél meegewerkt heeft aan een 
herindelingsontwerp om te komen tot een lichte samenvoeging met Groningen-Ten Boer en dat wordt 
voldaan aan alle criteria die horen bij een 'lichte samenvoeging'.  
 
Hoe denkt de provincie Groningen dit hard te maken?  
Het antwoord hierop staat te lezen op de website van de provincie Groningen: 
 
"Marga Kool gaat voor de gemeente Haren aanschuiven bij de fusiegesprekken met de gemeenten 
Groningen en Ten Boer. Ze zal optreden als belangbehartiger voor de inwoners van Haren. Kool is 
aangesteld door de provincie Groningen, omdat Haren tegen een gemeentelijke samenvoeging 
is en geen verdere medewerking wil verlenen." 
 
Zoals u zult weten is herindeling via de 'lichte procedure', waarbij één gemeente blijft bestaan en 
andere gemeenten zichzelf opheffen, mogelijk als aan een aantal voorwaarden is voldaan 
 

1) Er is overeenstemming tussen gemeenten 
2) Er zijn afspraken over de rechtspositie van het personeel 

 
Het college en de raad van Haren hebben hier niet aan meegewerkt.  
Een door de provincie aangestelde belangenbehartiger heeft hier een handtekening gezet.  
Maar deze persoon kan niet  tekenen namens de gemeente Haren, want deze persoon is niet 
aangesteld of gemandateerd door de gemeente Haren om dit te doen. 
 
Daarmee is duidelijk dat er geen overeenstemming is tussen gemeenten en er geen afspraken zijn 
over het personeel.  
 
Als u op korte termijn het voorstel tot herindeling Groningen-Haren-Ten Boer bereikt zult u zien dat 
daarin toch staat dat aan de twee criteria is voldaan.  
 
Dit betreft dus een aantoonbare onjuistheid. Daarmee is direct ook duidelijk dat de voorgestelde lichte 
procedure herindeling Groningen-Haren- Ten Boer niet voldoet aan de geldende criteria. 
 

https://www.provinciegroningen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/_nieuws/toon/Item/marga-kool-onderhandelaar-voor-haren-bij-herindelingsgesprekken/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/06/30/kamerbrief-over-aanvulling-beleidskader-gemeentelijke-herindeling


 
Deze herindeling kan dan ook geen doorgang vinden. 
 
Het leek ons juist u hier van op de hoogte te brengen, zodat u dit kunt betrekken bij uw 
beraadslagingen. Wij wensen u daarbij veel succes toe! 
 
Uiteraard zijn wij bereid deze brief nader toe te lichtten, 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Statenfractie Groninger Belang, Bram Schmaal fractievoorzitter 
Statenfractie Partij voor de Vrijheid, Ton van Kesteren fractievoorzitter 


