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Vervolg rapport 'Verkenning zelfstandigheid gemeente Haren'

Geacht college,
Maandag 7 maart jongstleden hebben uw college en gedeputeerde P, Brouns overleg gevoerd over het
rapport 'Verkenning zelfstandigheid gemeente Haren' van bureau B&A. In het rapport wordt de centrale
onderzoeksvraag "Heeft de gemeente Haren zelfstandig een robuuste en bestuurskrachtige toekomst in
regionaal perspectief?" beantwoord met "Nee, tenzij". Deze uitkomst maakt het nodig dat de gemeente
Haren de mogelijke oplossingsrichtingen voor de geconstateerde knelpunten op korte termijn nader gaat
onderzoeken.
U heeft daarbij aangegeven vanuit de invalshoek van zelfstandigheid te bezien hoe u de knelpunten kunt
aanpakken.
Gezien de ernst en de reikwijdte van de conclusies in het rapport, hebben wij in het overleg aan u
meegegeven om bij uw nadere verkenning nadrukkelijk ook in overleg te treden met uw omgeving om te
bezien hoe vanuit dat perspectief de knelpunten kunnen worden aangepakt. Op grond van het rapport en
onze kennis van de regionale context en ontwikkelingen, kan dit in onze ogen in dit stadium alleen nog op
zinvolle wijze gestalte krijgen in overleg met de gemeenten Groningen en Ten Boer, aangezien de andere
gemeenten in uw omgeving reeds vergaand in herindelingstrajecten zijn gevorderd.
Zoals bekend, zijn de gemeenten Groningen en Ten Boer inmiddels met de voorbereidingen voor de
wettelijke herindelingsprocedure gestart. De gemeenten zijn voornemens om na het zomerreces in dat kader
formele en onomkeerbare stappen met elkaar te zetten. Het is ons inziens van belang dat u daarom in de
komende maanden intensief het gesprek aan gaat met deze gemeenten en gezamenlijk onderzoekt op
welke wijze u passende oplossingen kunt vinden voor de geconstateerde knelpunten in uw gemeente.
Daarna kunt u dan de beide varianten (zelfstandig de knelpunten aanpakken of samen met de gemeenten
Groningen en Ten Boer) afwegen tegen de vraag waar u uw inwoners het beste mee dient.
Wij hebben met uw college afgesproken dat u voor de zomer bepaalt op welke wijze u de in het rapport
geconstateerde knelpunten structureel gaat oplossen. Wij ontvangen in dat kader graag uiterlijk op 1 juni
aanstaande een brief van uw college, waarin u een nadere uitwerking alsmede een tijdpad geeft voor de
vervolgstappen en concrete maatregelen om de knelpunten aan te pakken en de voortgang daarvan te
monitoren.
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Een afschrift van deze brief hebben wij ook gezonden aan de raad van de gemeente Haren, Provinciale
Staten en de colleges van de gemeenten Groningen en Ten Boer.
Wij gaan er van uit dat wij u met deze brief voor het moment voldoende hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Groningen;

, voorzitter.

, secretaris.

