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Beste mevrouw, heer,
Het is de hoogste tijd om u weer bij te praten over ontwikkelingen die van belang zijn
voor het herindelingproces.
Nieuwe wnd. burgemeester benoemd
Om met het belangrijkste te beginnen: per 1 mei is Pieter van Veen (1947, VVD) benoemd tot
opvolger van mevrouw Vlietstra. Hij is o.a. van 1992-1998 burgemeester geweest van Eelde,
daarvoor van Rozendaal (Gld) en daarna van Warnsveld. Vervolgens heeft hij als burgemeester
waargenomen in een aantal (niet al te grote) gemeenten in Gelderland en Overijssel. Hij blijft in
Haren aan totdat de gemeentelijke herindeling is afgerond.
Voor de gesprekken met Tynaarlo lijken zijn kennis van en ervaring met Eelde een gunstige
omstandigheid te zijn. Temeer omdat hij het fusieproces dat heeft geleid tot de gemeente Tynaarlo,
van dichtbij heeft meegemaakt. Ook bij de voorbereiding van een fusie tussen Warnsveld en Zutphen
is hij betrokken geweest. Kortom: op het eerste gezicht lijkt de heer van Veen voor Haren een goede
keus van de Commissaris van de Koning te zijn.
Hopelijk zal hij erin slagen de verhouding tussen het gemeentebestuur en de burgers te verbeteren
en er voor kunnen zorgen dat, op weg naar een herindeling, de raad meer eensgezindheid zal gaan
tonen. Naar verwachting zal hij ook kunnen
bijdragen aan goede verhoudingen tussen Haren en de andere gemeenten in de Regio GroningenAssen, in het bijzonder Tynaarlo en Groningen, en met de provincies Groningen en Drenthe.
Overleg tussen Haren en Tynaarlo gaande
Over de gesprekken tussen Haren en Tynaarlo komt tot nu toe niets naar buiten. Maar tot nu toe
heeft het burgercomité geen aanwijzingen dat ze slecht verlopen. Naar verwachting komt er tegen
de zomer meer duidelijkheid over de voortgang. Bij dit alles moet worden bedacht dat een mogelijke
fusie tussen Haren en Tynaarlo tot voor kort geen onderwerp van gesprek was binnen de gemeente
en onder de bevolking. Daarom is het goed te begrijpen dat er de tijd voor wordt genomen.

Bericht in Harener Weekblad over toezegging gemeente Groningen: 1-aprilgrap!
Het Harener Weekblad kan het kennelijk niet laten om de inwoners van Haren te doen geloven dat ze
met een fusie met de Stad veel af zijn dan met een fusie met Tynaarlo. Alles wijst erop dat het
bericht op de voorpagina van het HW van 1 april over een convenant tussen de colleges van Haren
en de Stad over de bijzondere positie die Haren bij een fusie met Groningen kan verwachten, een 1aprilgrap is!
Voorwaarde vooraf door Tynaarlo?
In het Dagblad van het Noorden van 12 maart j.l. stond een kort bericht dat het college van Tynaarlo

als voorwaarde voor het starten van gesprekken met het college van Haren over een mogelijke fusie
zou hebben gesteld dat de provincie Groningen “glashard moet uitspreken dat zij Haren wil afstaan
aan de provincie Drenthe.” En dat GS van Groningen aan het college van Haren hebben laten

weten dat zij die uitspraak niet wilden doen.

Volgens het burgercomité is het niet aannemelijk dat Tynaarlo een dergelijke voorwaarde aan
de provincie Groningen heeft gesteld. Veel waarschijnlijker is dat B&W van Tynaarlo bij het
eerste gesprek met B&W van Haren duidelijk heeft gezegd dat, wat Tynaarlo betreft, een
eventuele fusiegemeente in de provincie moet komen. Op een nieuwe strijd over de 'Kop van
Drenthe' zit immers niemand te wachten.

Uit het feit dat de gesprekken daarna op gang zijn gekomen, mag volgens het burgercomité
worden geconcludeerd dat B&W van Haren zich niet hebben verzet tegen de stellingname van
Tynaarlo.
Vorming nieuw college van GS
Op dit moment proberen de fracties van SP, D66, GroenLinks, ChristenUnie en CDA in de
nieuw gekozen Provinciale Staten van Groningen een coalitie te vormen. Als zij hierin slagen,
zal voor het eerst sinds hele lange tijd de PvdA geen zitting hebben in het college van GS.
Vermoedelijk ontstaat er zo meer oog en begrip voor hoe de gemeenten en de burgers
invulling willen geven aan de opdracht tot herindeling. Maar er is geen enkele reden om aan
te nemen dat het nieuwe provinciebestuur het herindelingplan los zal laten. Daarvoor is er al
veel te veel in beweging gezet. De raad en het college van Haren doen er daarom verstandig
aan voortvarend door te gaan met de gesprekken met Tynaarlo.
Brief fracties PvdA, GL en CU aan provinciale informateur
De fracties van PvdA, GroenLinks en ChristenUnie in de raad van Haren hebben gemeend de
partijen die na de Statenverkiezingen proberen een nieuwe coalitie op provinciaal niveau te
vormen, ervan te moeten overtuigen dat een fusie van Haren met de Stad veel beter is dan een
fusie met Tynaarlo. Dit is gedaan via een brief d.d. 20 maart aan de informateur, de heer Peter
Verschuren. Deze brief voeg ik voor u bij, tezamen met de reactie die het burgercomité
gisteren heeft gestuurd naar de formateur. De inhoud van beide spreekt voor zich.
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