
Burgerraadpleging is een referendum. De burger heeft een stem en een keus. 
De burgerraadpleging is een heus referendum. Het is een vorm van directe democratie. De burger kan 
zich rechtstreeks uitspreken voor of tegen een herindeling met Groningen/Ten Boer. Nog nooit in Haren 
heeft de burger rechtstreeks invloed gehad op nog te nemen besluiten. Sommige partijen (PvdA) 
noemen de raadpleging een peiling. Maar dat is een diskwalificatie van de belangrijkste stemming sinds 
het bestaan van de gemeente Haren. Een peiling gaat over het meten van een voorkeur onder een 
selecte groep mensen in een steekproef. In een referendum wordt iedere burger persoonlijk uitgenodigd 
zijn of haar stem uit te brengen.  
 
Herindeling is nog ver weg zegt de burgemeester. En dat klopt ook. Het formele besluit door de Tweede 
en Eerste kamer is nog ver weg. Maar voordat een wetsvoorstel naar de kamers gaat, neemt de 
gemeente het initiatief om te komen tot een herindeling. Dat proces is met een voorlopige keuze 
gestart.  
U moet zich daarom realiseren dat de trein rijdt. We komen nu langs het station ‘burger’. Als de burger 
instapt ( e stemt eens) gaat de trein door en kan niets hem meer stoppen. Dan is de herindeling met 
Groningen/Ten Boer over een paar jaar een feit. Stapt de burger uit (u stemt oneens) dan stopt het 
proces. U ziet uw stem doet er wel degelijk toe. Uw voorkeur is belangrijk voor de richting van de trein. 
 
Afgelopen maandag in het gemeentehuis bleek dat mensen denken dat het allemaal al beslist is. Dat hun 
stem er niet toe doet. Duidelijkheid kwam er echter niet en de burger bleef in verwarring achter. De 
partijen die een herindeling met Groningen/Ten Boer willen, laten u met die gedachten achter. Zij 
hebben geen belang om dat te verhelderen. Laat mij u helpen. 
 
Uw stem telt! U stem bepaalt of er voor een herindeling met Groningen/Ten Boer draagvlak is of juist 
niet. Dat draagvlak is een van de belangrijkste criteria in het beleidskader herindelingen van Plassterk en 
zijn voorganger Donner. Dat criterium bedoeld dat een herindeling van onderop tot stand komt. Dat is 
waar de kamers aan zullen toetsen. Van onderop wil zeggen: de gemeente beslist zelf en er is bestuurlijk 
en maatschappelijk draagvlak. Dat laatste wordt bepaald door uw stem in het referendum op 19 maart. 
 
Als u kiest voor een herindeling met Groningen/Ten Boer, dan zal de trein verder gaan. De herindeling 
wordt dan voorbereid. Nadat de raden een definitief besluit hebben genomen is er geen weg meer 
terug. Haren wordt in dat geval een wijk van Groningen. Is dat wat u wilt? Stem dan eens. 
Wilt u dat niet, stem dan oneens. 
 
Wat gebeurt er indien u oneens stemt? Dan is de gemeenteraad aan zet. Een referendum is volgens de 
grondwet niet bindend. Maar laat u geen zand in de ogen strooien. De nieuwe gemeenteraad kan niet 
om de uitspraak van de burger heen. Dat heet zonder last en met ruggespraak. De gemeenteraad zal de 
uitkomst van het referendum overnemen. In dat geval is een herindeling met Groningen/ Ten Boer van 
de baan. En dan? 
Dan resteren twee opties: Een herindeling met Tynaarlo. Of een zelfstandige gemeente Haren waarbij de 
ambtelijke organisaties wordt samengevoegd met die van Tynaarlo. In het laatste geval wordt de 
kwetsbaarheid verminderd, voldoende bestuurskracht gecreëerd. Maar vanuit dat is de volgende 
logische stap een herindeling met Tynaarlo. Dus waarom dan daar niet gelijk voor kiezen. U ziet er liggen 
nog mogelijkheden open indien u oneens stemt. 
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