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Beantwoording van uw schriftelijke vragen over het rapport 
Verkenning zelfstandigheid gemeente Haren' 

Geachte heer Zwiers, 

In uw brief van 4 maart 2016 stelt u ons vier vragen over het rapport 'Verkenning zelfstandigheid gemeente 
Haren'. De beantwoording van deze vragen treft u hieronder aan. Volledigheidshalve herhalen wij uw vragen 
en geven we daarna ons antwoord. 

1. Als het rapport de stempel vertrouwelijk heeft, gaat het College dan ook aangifte doen betreffende het 
lekken van het conceptrapport over de positie van de gemeente Haren? 

Antwoord 
In ons overleg met het college van Haren over het rapport op 7 maart 2016, hebben wij met elkaar gedeeld 
dat wij het lekken van het rapport zeer betreuren. Met het college van Haren zijn wij echter ook 
overeengekomen dat het gesprek moet gaan over de inhoud van het rapport. Wij zullen geen aangifte doen 
daar niet is hard te maken dat alle betrokkenen het vertrouwelijke karakter moesten kennen en gelet daarop 
een aangifte niet veel zin heeft. 

2. De gemeente Groningen is het herindelingsproces met de gemeente Ten Boer aan het voorbereiden. 
Heeft deze voorbereiding ook gevolgen voor de gemeente Haren? Met andere woorden kan de 
gemeente Haren zijn 'voorwerk' nog wel goed en onafhankelijk doen? 

Antwoord 
Bij brief van 15 maart jl. hebben wij het college van Haren gemeld dat de gemeenten Groningen en Ten Boer 
voornemens zijn om na het zomerreces formele en onomkeerbare stappen in het kader van het 
herindelingsproces gaan zetten. Gemeenten moeten op grond van het Beleidskader gemeentelijke 
herindeling (28 mei 2013) in hun herindelingsvoorstel ook aangeven hoe de nieuw te vormen gemeente past 
binnen het criterium 'duurzaamheid', dat ook een regionaal aspect heeft. In het Beleidskader wordt dat als 
volgt verwoord: "De duurzaamheid van een nieuw gevormde gemeente heeft nadrukkelijk ook een regionaal 
aspect, dat wil zeggen dat afwegingen met betrekking tot duurzaamheid ook in een regionale context 
inzichtelijk moeten worden gemaakt in een herindelingsadvies. Ten aanzien van een herindelingsvoorstel zal 
dus ook vooraf moeten worden getoetst of sprake is van andere gemeenten die bij het herindelingsproces 
betrokken zouden moeten worden." 
Wij hebben het college van Haren daarom opgeroepen om in de komende maanden intensief het gesprek 
aan te gaan met deze gemeenten en ons uiterlijk op 1 juni a.s. een nadere uitwerking alsmede een tijdpad te 
geven voor de vervolgstappen en concrete maatregelen om de in het rapport van B&A geconstateerde 
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knelpunten aan te pakken en de voortgang daarvan te monitoren. Wij hebben Provinciale Staten een 
afschrift van deze brief gezonden (2016-15.829/11/A.20, BJC). De gemeente Haren heeft zich na 
'Grenzeloos Gunnen' meerjarig georiënteerd op de bestuurlijke toekomst van de gemeente. Dit heeft geleid 
tot verschillende besluiten en tussentijdse koerswijzigingen van de gemeenteraad. Het proces en het traject 
'Bestuurlijke Toekomst Haren' heeft evenwel ook veel nuttige informatie en inzichten opgeleverd, die voor de 
gesprekken met de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer gebruikt kunnen worden. 

3. Gedeputeerde Patrick Breuns heeft een afspraak met de Minister van Binnenlandse Zaken. 
Neemt de gedeputeerde de gemeente Haren in dit gesprek mee als mogelijke gemeente die gedwongen 
moet worden om te fuseren met bijvoorbeeld buurgemeente Groningen? 

Antwoord 
Gemeentelijke herindeling geschiedt bij wet. Het informeren van de wetgever over ontwikkelingen die spelen 
op het gebied van gemeentelijke herindeling in onze provincie, zien wij als een reguliere 
verantwoordelijkheid en taak van het provinciebestuur. 

4. Hoe kijkt het College van Gedeputeerde Staten op dit moment aan tegen de zelfstandigheid van de 
gemeente Haren? 

Antwoord 
In het rapport 'Verkenning zelfstandigheid gemeente Haren' wordt de centrale onderzoeksvraag "Heeft de 
gemeente Haren zelfstandig een robuuste en bestuurskrachtige toekomst in regionaal perspectief?" 
beantwoord met "Nee, tenzij". Wij hebben kennis genomen van deze duidelijke conclusie. Deze uitkomst 
maakt het nodig dat de gemeente Haren de mogelijke oplossingsrichtingen voor de geconstateerde 
knelpunten op korte termijn nader gaat onderzoeken. Wij hebben het college van Haren bij bovengenoemde 
brief van 15 maart 2016 opgeroepen om, gelet op de ernst en de reikwijdte van de conclusies in het rapport, 
in overleg te treden de gemeenten Groningen en Ten Boer en gezamenlijk te onderzoeken op welke wijze 
passende oplossingen gevonden kunnen worden voor de geconstateerde knelpunten en hierover voor 1 juni 
2016 aan ons verslag te doen. In deze brief hebben wij tevens aangegeven dat het college van Haren op 
basis van dit overleg beide varianten (zelfstandig de knelpunten aanpakken of samen met de gemeenten 
Groningen en Ten Boer) kan afwegen tegen de vraag waar men de inwoners van Haren het beste mee 
dient. Op 24 maart 2016 hebben wij mondeling vernomen dat het college van Haren daartoe wel heeft 
besloten, maar dit niet in het raadsdebat heeft gemeld en dit ook geen onderdeel van het debat heeft 
uitgemaakt en evenmin onderdeel uitmaakt van het op 29 maart 2016 door de gemeenteraad van Haren 
vastgesteld besluit. In het belang van de inwoners van Haren vinden wij het van belang om beide 
verkenningen mogelijk te maken. Daarom hebben wij op 30 maart 2016 het besluit genomen het zogeheten 
open overleg te starten met de besturen van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer en deze 
gemeenten en Provinciale Staten (2016-18.613/13extra/A.1, BJC) daarvan bij brief in kennis gesteld. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

, secretaris. 

c— 


