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HAREN UIT HUN HOOFD TREKKEN 

MdV 

Tijdens het kabinet Rutte 2 is het aantal gemeenten teruggebracht van 415  naar 388. 

In het merendeel van de gevallen gebeurde dat op basis van vrijwillige besluiten. Het 

kabinet Rutte 3 verruimde de mogelijkheid tot het opleggen van fusies maar bleef op 

papier het beginsel trouw dat gemeenten van onderop zelf hun beslissing moeten 

kunnen nemen. De gemeente Haren en zijn inwoners weten nu wat dat in de praktijk 

waard is. Op 19 maart 2014 werd er in Haren een burgerraadpleging gehouden met 

een bijzonder grote opkomst van 75%. Liefst 74% van de stemgerechtigden  keerde 

zich tegen een samengaan met de gemeente Groningen. Ook de meerderheid van de 

raad in Haren met o.a. de fractie van D66 keerde zich hiertegen. De D66 wethouder 

Michiel Verbeek  zei het onomwonden. “Je kan voor herindeling zijn omdat het een 

partijprincipe is, maar ze kunnen Haren niet laten fuseren omdat we geen 

zelfstandige toekomst hebben. Dat is gewoon bullshit”. 

Op 1 januari 2019 zullen de bijna 20.000 inwoners van Haren onderdeel moeten 

worden van de dan ongeveer 230.000 inwoners tellende nieuwe gemeente 

Groningen, de vijfde stad van Nederland. Het verzet hiertegen in Haren mag 

ongekend massaal genoemd worden. Naar de mening van 50PLUS is net door OSF-

senator ten Hoeve terecht gewezen op het feit dat Haren vele jaren in de top staat 

van de beste woongemeenten in Nederland. De antwoorden van de regering van 6 

juli overtuigen daarom niet.  De regering zegt dat het onzeker is of recente stappen 

voldoende zijn en of het lastige ombuigingspakket wel voldoende zal zijn. Maar de 

regering zegt niet dat het onvoldoende is. Ook wordt voorbij gegaan aan de 

financiële positie van de gemeente Groningen. Geeft de minister de garantie dat hier 

geen aanvraag dreigt voor de status artikel 12-gemeente met alle consequenties voor 

de inwoners? En ook het argument dat andere factoren als een kwetsbare ambtelijke 

organisatie meespelen zonder dat aangetoond wordt dat deze organisatie 

onvoldoende zou zijn, doen het lijken of de minister zich openbaart als een advocaat 

van minder goede zaken. 



Wat het voor de inwoners van Haren zal betekenen staat nog eens duidelijk in het 

fraaie document “Haren op eigen benen”. Het bestuur in de stad (Groningen) is 

ontoegankelijk en moeilijk te bereiken voor mensen uit Haren. Korte lijnen worden 

ingewisseld voor bureaucratie en afstandelijkheid. De betrokkenheid van de inwoners 

van Haren bij hun gemeente en bij de gemeenschap zal onherroepelijk afnemen. 

Bij de behandeling van de intrekkingswet raadgevend referendum heeft deze 

minister nog gewezen op het belang van lokale referenda “om mensen heel erg te 

betrekken bij de politiek en de politieke besluitvorming”. Kan de minister verklaren 

wat daarom de geciteerde uitslag van 19 maart 2014 voor haar betekent? Wat voo0r 

zin heeft het als mensen zich zo overduidelijk uitspreken? 

De bewoners van Haren voelen zich volstrekt machteloos. Er worden geen redelijke 

argumenten gebruikt: niet door de Provincie en niet door de regering. De mensen 

vinden dat de juiste informatie niet wordt verstrekt en dat er beslist wordt op basis 

van scheef getrokken beelden. Die machteloosheid van de inwoners van Haren wordt 

onherroepelijk als de Eerste Kamer ook zou instemmen met dit wetsvoorstel. De 

enige kleine troost die wij deze kiezers kunnen geven is dat er op 21 november van 

dit jaar een nieuw oordeel gegeven kan worden want dan worden de tussentijdse 

raadsverkiezingen gehouden voor de nieuwe gemeente Groningen. Te laat voor de 

bestuurders en de minister om Haren uit hun hoofd te trekken. We zouden willen dat 

hun kapsel in tact bleef. 

 


