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Geachte collega’s,

Vanuit politiek Haren willen wij als PvdA, GroenLinks en ChristenUnie het volgende onder uw
aandacht brengen.
De gemeente Haren is vanaf 2013 actief bezig met inwoners om te onderzoeken welke
herindelingsvariant de beste oplossing onze gemeente is. De commissie Jansen adviseert op
basis van haar onderzoek een herindeling met de gemeenten Groningen en Ten Boer.
Het college concludeerde op basis van eigen onderzoek, in navolging van de commissie Jansen,
dat herindeling van Haren met de gemeenten Groningen en Ten Boer de meest robuuste en
toekomstbestendige oplossing is. Echter: door de waarde “landschappelijke karakteristieken” en
“groen karakter” te benadrukken, stemde de raad verdeeld voor een eerste verkenning met
gemeente Tynaarlo.
Recentelijk heeft het College van Tynaarlo gesteld dat de provincie Groningen op voorhand akkoord
dient te gaan dat de gemeente Haren aan de provincie Drenthe toebedeeld wordt.

Zolang daar nog geen duidelijkheid over heeft het doorgaan van een verkennend onderzoek
geen zin wat het college van Tynaarlo betreft.
Door het college van Haren is niet aangetoond wat de meerwaarde van een herindeling met
Tynaarlo ten opzichte van de voorkeursvariant Groningen-Haren-Ten Boer is. Uitsluitend het
landschappelijke en groene karakter tussen Groningen en Assen vinden wij een veel te
magere reden.

Voor de verdere economische ontwikkeling van Haren, een versterking van de
bestuurskracht, het verbeteren van kansen voor mensen met een achterstand op
verschillende leefgebieden in onze samenleving, het versterken van het winkel- en
ondernemersklimaat vinden wij een herindeling met Groningen en Ten Boer voor onze
inwoners en verdere toekomst van onze gemeente Haren, de best denkbare optie.
Gesteund, door onafhankelijk onderzoek, met de conclusies van het college.
GroenLinks, PVDA en ChristenUnie vinden het nu tijd geworden dat U als onze provinciebestuurders de keuze maakt voor een herindeling van Haren met gemeenten Groningen en
Ten Boer. Nu wachten gemeente en provincie op elkaar en wordt het tijd om vanuit de
provincie hierover duidelijkheid te scheppen.

Met vriendelijke groet,
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