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Geachte leden van Provinciale Staten, 

 

Inleiding 

Op 28 juni 2021 heeft het Burgercomité Haren zich, in het belang van de inwoners van de 

voormalige gemeente Haren, gericht tot de leden van Provinciale Staten met het dringende 

verzoek ervoor te zorgen dat nu eindelijk door het college van Gedeputeerde Staten open kaart 

wordt gespeeld en aan de inwoners van Haren de waarheid wordt verteld over het waarom en hoe 

van de samenvoeging van Haren met Groningen en Ten Boer. 

 

Deze oproep heeft de fractie van de Partij voor het Noorden ertoe gebracht om op 20 oktober j.l. 

27 schriftelijke vragen te stellen aan het college. Deze vragen zijn door het college bij brief van 

24 oktober j.l., documentnr. 2021-099034, beantwoord. Deze brief is bijgevoegd.   

Het Burgercomité Haren heeft de antwoorden vervolgens zorgvuldig geverifieerd. De uitkomsten 

ervan zijn weergegeven in bijgevoegd verificatiedocument.  

 

Overheersende beeld 

De verificatie van de antwoorden laat zien dat het college ervoor heeft gekozen om, behoudens 

een enkele uitzondering, geen open kaart te spelen en de Staten en de inwoners van Haren, 

Glimmen, Onnen en Noordlaren de waarheid te onthouden over de herindeling van Haren. Het 

Burgercomité kan hiervoor maar één logische verklaring bedenken: de waarheid mocht niet boven 

tafel komen. Anders zou blijken dat de Provincie met het herindelingsadvies tot samenvoeging 

van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer aan de minister van BZK en, indirect de Afdeling 

advisering van de Raad van State, de ministerraad en het parlement geen getrouw en volledig 

beeld heeft gegeven van de procedurele en inhoudelijke aspecten van de door de provincie 

geïnitieerde en gevoerde herindelingsprocedure op basis van de artikelen 7 en 8 Wet arhi.  

 

Met andere woorden: de betrouwbaarheid van het herindelingsadvies dat ten grondslag ligt aan 

de Wet tot samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer, mocht niet in het 

geding komen. Maar het tegendeel is gebeurd doordat de beantwoording op veel punten 

aantoonbaar onjuist is, want in strijd met de feiten of beginselen van behoorlijk bestuur. Doordat 

het college opzichtig heeft geprobeerd recht te praten wat krom is, is nu blootgelegd wat voor 

‘Den Haag’ verborgen moest blijven om de instemming van de wetgever met de herindeling van 

Haren te kunnen verkrijgen.  

 

Beantwoording in staatsrechtelijk perspectief 

Het Burgercomité heeft zich verbaasd over de kennelijke tegenzin waarmee het college de vragen 

van de fractie van de Partij voor het Noorden heeft beantwoord. Een tegenzin die ook doorklonk 

in de wijze waarop de commissaris van de Koning, de heer Paas, in algemene zin sprak over het 

moeten beantwoorden van Statenvragen. Hij deed dit tijdens het debat in Provinciale Staten op 

19 januari 2022 over de bestuurscultuur en de controlerende taak van de Staten. Die tegenzin 

verdraagt zich niet met ons staatsrecht. 



 

 


