Bijlage voortgangsbericht burgercomité d.d. 11 mei 2016
Zoals bekend, heeft de provincie op 30 maart besloten dat Haren twee parallelle sporen moet bewandelen:
* spoor 1: onderzoeken hoe de door B&A geconstateerde tekortkomingen voor zelfstandigheid op eigen
kracht kunnen worden weggenomen (= project Beter Haren)
* spoor 2: deelnemen aan 'open overleg' met Groningen en Ten Boer onder leiding van provincie, om
te onderzoeken hoe de door B&A geconstateerde tekortkomingen kunnen worden weggenomen met
behulp van Groningen en Ten Boer, dus door herindeling.
Vervolgens moet de raad de uitkomsten van beide sporen afwegen tegen de vraag waar men de inwoners
van Haren het beste mee dient. Van het resultaat zou vóór 1 juni verslag moeten worden gedaan aan GS
van Groningen. In verband hiermee waren een raadscommissievergadering op 23 mei en een raadsvergadering op 30 mei gepland.
Uitstel van ruim 2 weken
Gisteren werd bekend dat op die data niet zal worden gesproken over de uitkomsten van beide sporen. In
plaats hiervan komt er een extra raadsvergadering op 15 juni.
Reden van dit uitstel: de uitkomsten van spoor 2 zijn op 30 mei nog niet beschikbaar!
Met andere woorden: de provincie heeft haar werk niet goed gedaan! Zij heeft zichzelf niet gehouden aan
de strakke termijn die zij aan de gemeente Haren heeft opgelegd.
N.B. Toen in de Statencommissie van 13 april door het burgercomité werd gepleit voor een gelijke termijn
voor beide sporen, nl. maximaal 6 maanden, was dit voor gedeputeerde Brouns onbespreekbaar. Haren
kreeg niet langer dan 2 maanden de tijd!
Conclusie: weer een staaltje van onbehoorlijk bestuur door de provincie. Over bestuurskracht gesproken!
Informatiebijeenkomsten Toekomst Haren ook verplaatst
De informatiebijeenkomsten over de uitkomsten van het Project Beterr Haren (i.h.b. Toekomstvisie en
Burgerparticipatie), die in het vorige voortgangsbericht van het burgercomité werden aangekondigd, zijn
ook verplaatst. De data zijn nu:
7 juni om 20.00: in De Hoeksteen, Noordlaren
8 juni om 20.00: in Astoria, Haren; voorafgegaan door een barbecue bij café De Zaak, Haren, vanaf 16.00,
georganiseerd door Harense Toestanden.
9 juni om 20.00: in De Tiehof, Onnen.
Verzoek: noteer deze data! en geef ze ook aan anderen door!
Het worden interessante avonden (georganiseerd door het burgercomité, met medewerking van de
Verenigingen Dorpsbelangen Noordlaren en Dorpsbelangen Onnen).
Het voorlopige programma, dat voor deze drie bijeenkomsten gelijk is, bestaat uit:
* presentatie van de ontwerp Toekomstvisie voor Haren door één van de opstellers (uit werkgroep van
inwoners)
* presentatie van de ontwerp Visie op Burgerparticipatie door één van de opstellers (uit werkgroep van
inwoners)
* toelichting door wethouder Michiel Verbeek op overige uitkomsten van spoor 1 en, zo mogelijk, spoor 2.
Bij elk van deze onderwerpen is er gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie.
De leden van de raad en het college worden ook uitgenodigd. Zij kunnen dus kort voor de raadsvergadering
15 juni) horen hoe de inwoners denken over de uitkomsten van beide sporen.

