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Tweede Kamer opnieuw verkeerd geïnformeerd over de herindeling van Haren
Opnieuw is de Tweede Kamer onjuist geïnformeerd door de regering over de herindeling van
Haren met Groningen en Ten Boer. In oktober 2017 gebeurde dit door minister Plasterk met de
indiening van een wetsvoorstel voor die herindeling. Ditmaal is het minister Ollongren van
Binnenlandse Zaken die veel schriftelijke vragen vanuit de Tweede Kamer naar aanleiding van het
wetsvoorstel niet juist heeft beantwoord. Volgens de reactie van de minister, die onmiskenbaar
grotendeels is voorbereid door de provincie Groningen, zou de herindelingsprocedure zorgvuldig
zijn geweest en zouden de bestuurskracht en de financiële positie van Haren zo zwak zijn dat
herindeling onvermijdelijk is. Dit klopt niet. Ook wordt ten onrechte herhaald dat Tynaarlo niet
openstaat voor samenwerking met Haren. Verzwegen wordt dat gedeputeerde staten van
Groningen in september 2015 hadden besloten gemeenten niet te zullen dwingen tot herindeling.
Het Burgercomité Haren is geschokt dat opnieuw een minister van Binnenlandse Zaken volledig
voorbijgaat aan alles wat de afgelopen twee jaren vanuit Haren tegen de onjuiste beweringen van
de provincie Groningen is ingebracht, voorzien van de juiste feiten en argumenten. Net als
minister Plasterk was ook minister Ollongren geïnformeerd over wat er allemaal is misgegaan bij
de beoogde herindeling van Haren. Zij wist ook dat door het Burgercomité Haren in januari j.l.
tegen de provincie Groningen aangifte is gedaan wegens valsheid in geschrift.
De minister is niet ingegaan op het dringende verzoek om een onafhankelijk onderzoek in te
stellen naar het handelen van de provincie Groningen. Aan dit verzoek lag een goed onderbouwd
rapport ten grondslag: De ongemakkelijke waarheid van het herindelingsdossier Haren. Minister
Ollongren heeft hierop zelfs niet gereageerd.
.
Het is schandalig dat juist in deze tijd waarin ons burgers eerlijkheid en betrouwbaarheid is
beloofd, de minister wederom vals door een provincie wordt voorgelicht. Dat er veel mis is met
onze democratische rechtsstaat hebben wij de laatste jaren in Haren ervaren. Haren heeft zelfs in
het boek Gemeente in de genen van Wim Voermans en Geerten Waling als voorbeeld gediend van
hoe gemeentelijke herindeling niet moet gaan. Op grond van enkele uitspraken van minister
Ollongren had het Burgercomité Haren de hoop dat deze minister zou tonen sterk te hechten aan
een goed functionerende rechtsstaat en integer bestuur en aan draagvlak van burgers voor herindeling van hun gemeente. Het is nu aan de Tweede Kamer om te laten zien dat zij erop staat door
de regering juist te worden geïnformeerd.
Tot slot. Het lijkt er sterk op dat de regering betrokken is geweest bij de afspraak die een klein
aantal bestuurders in de provincie Groningen enkele jaren geleden heeft gemaakt om Groningen
aan Haren te helpen. Hoe kan anders worden verklaard dat voor de regering die afspraak
zwaarder weegt dan de beginselen van onze democratische rechtsstaat en bestuurlijke integriteit?
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