Persbericht van Burgercomité herindeling Haren d.d. 30 maart 2016

GS Groningen schoffeert raad en bevolking van Haren.
Het Burgercomité Haren is zeer verontwaardigd dat de provincie Groningen de gemeente Haren
dwingt met Groningen en Ten Boer te gaan praten over een fusie. De provincie maakt zich schuldig
aan onbehoorlijk bestuur.
Eerst laat de provincie Haren een rapport maken om in beeld te brengen welke knelpunten
structureel moeten worden opgelost om zelfstandig te kunnen blijven, zoals de raad van Haren en
een groot deel van de bevolking wil. Vervolgens geeft de provincie op 15 maart het college van B&W
de mogelijkheid om vóór de zomer te bepalen hoe de geconstateerde knelpunten structureel
opgelost gaan worden. Twee weken later besluit de provincie dat dit allemaal niet meer hoeft. De
provincie gaat hiermee ook volledig voorbij aan de uitslag van de burgerraadpleging in maart 2014.
Toen heeft een overgrote meerderheid van de bevolking een fusie met Groningen en Ten Boer
afgewezen. Draagvlak voor het door de provincie gewenste fusiegesprek ontbreekt dan ook totaal.
Het past de provincie niet om het gemeentebestuur te dwingen in te gaan tegen wat de bevolking zo
nadrukkelijk wenst.
Het burgercomité roept gedeputeerde staten van Groningen op zijn besluit onmiddellijk in te
trekken. Het gemeentebestuur en de bevolking van Haren mag de kans niet worden ontnomen om
aan te tonen dat er voor Haren een beter alternatief is dan annexatie door de Stad. In het
collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019 staat immers dat de opstelling van de provincie bij
herindeling niet die van een bovenliggende partij is die de aanwijzingen uitdeelt. “Ons uitgangspunt
is dat de herindeling niet wordt opgelegd, we ondersteunen de initiatieven die gemeenten
aandragen. We zien voor ons een stimulerende rol, maar de gemeenten bepalen zelf het proces van
herindeling.”
College en Staten van Groningen, beschaam niet het vertrouwen dat de burgers van de provincie u
vorige jaar hebben geschonken!
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