
OPINIE 
 
Wie echt oppositie voert, is een spelbederver 
 
 
Graag deel ik met u, lezer, mijn zorgen over het gebrek aan controlerend vermogen van onze 
volksvertegenwoordigers in de Provinciale Staten van Groningen.  
De Provinciale Staten staan aan het hoofd van de provincie. Zo staat dat in de grondwet 
(artikel 125, lid 1). De belangrijkste taken van Provinciale Staten zijn regelgeving en 
budgetrecht (kaderstelling) en de controle van Gedeputeerde Staten, het bestuur van de 
provincie. Dualisme is daarbij essentieel. Controlerende volksvertegenwoordigers kunnen 
die taak niet uitvoeren indien zij als medebestuurders fungeren. Dat werd afgelopen week 
nog heel duidelijk bij de “bonnetjesaffaire” en de rol van Van der Steur.  
Waarheidsvinding is bij het uitoefenen van de controlerende taak een belangrijk instrument. 
Ieder weldenkend mens probeert immers leugens van waarheid te onderscheiden. 
Onderdeel van de waarheidsvinding is niet alleen het zoeken naar leugens, onwaarheden en 
verdraaiingen, maar ook het zoeken naar bewust weggelaten feiten en bevindingen.  
 
Het gebrek aan controlerende taak van Provinciale Staten van Groningen bleek afgelopen 
woensdag bij de commissievergadering waar het herindelingsadvies Groningen, Haren en 
ten Boer van Gedeputeerde Staten werd besproken. De cultuur van discussie is daar 
blijkbaar door jarenlange druk vanuit de autoriteit met de eerbiedwaardige titel Commissaris 
van de Koning tot een bedenkelijk niveau gedaald. Niet dat het onvriendelijk of onheus is, 
nee integendeel, maar vastbijten op een onderwerp is blijkbaar “not-done”. Daar waar de 
waarheid geweld wordt aangedaan roept bijna geen enkele volksvertegenwoordiger de 
gedeputeerde tot de orde, geholpen door een voorzitter die de klus graag vlot wil klaren. 
Het blijkt dat de gedeputeerde de gemeentewet niet kent. De wet schrijft voor dat 
collegebesluiten in collegevergaderingen worden genomen. De accordering van een 
afgevaardigd lid van het Harense college zoals vastgelegd in het verslag van het open overleg 
wordt als instemming van de Gemeente Haren met het Herindelingsakkoord beschouwd: 
“Wij gaan ervan uit dat de collegeleden namens de rest van het college hebben gesproken”. 
De gedeputeerde is er meerdere malen voor, tijdens en na de vaststelling door GS op 
gewezen dat het College van B&W van Haren en de Gemeenteraad niet hebben ingestemd 
met het herindelingsontwerp. Het herindelingsontwerp is een stuk van de Provincie en 
wordt ook niet ter goedkeuring voorgelegd aan het gemeentebestuur (Artikel 8, lid 2 Wet 
Arhi). De leden van de Provinciale Staten zijn op de hoogte gesteld van het ontbreken van 
instemming en toch laten zij onwaarheden en bewuste weglatingen in het betoog van de 
gedeputeerde met enig gesputter van de oppositie (VVD, PvdA, PvdD, PvhN, PVV) passeren. 
Dat geen van de coalitiepartijen (SP, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks) bezwaar maakte 
tegen deze onwaarheden tekent het gebrekkige kritisch vermogen van deze individuele 
Statenleden. Gebrek aan nieuwsgierigheid? Wat je niet kent herken je niet! Het gebrek aan 
respect voor de opvattingen van een andere overheid en de daarbij behorende bevolking 
wordt ook door bijna geen enkel statenlid veroordeeld. Blijkbaar zijn de rijen gesloten tussen 
de uitvoerende en controlerende macht. De ondertitel van het coalitieakkoord provincie 
Groningen luidt: “Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van 
anderen winnen” en dit wordt verhelderd met onder ander deze zinsnede: “De huidige 
samenleving vraagt om een provinciale overheid die zorgvuldig kijkt naar de verschillende 



rollen die ze heeft en die vertrouwen schenkt aan inwoners, gemeenten, maatschappelijke 
organisaties en bedrijven.” In plaats van dat vertrouwen te schenken aan de bevolking en 
het bestuur van Haren, worden bewoners en bestuurders geïntimideerd door Gedeputeerde 
Staten. Intimidatie is iemands gedrag beïnvloeden door hem angst aan te jagen door te 
dreigen met negatieve gevolgen en dat is precies wat de verantwoordelijke gedeputeerde 
heeft gedaan en nog doet: zwartmaken van bestuurders, een zwartgallige toekomst voor 
Haren voorspiegelen en daarmee bij bewoners en in media een beeld scheppen van een 
krachteloos Haren. 
  
 
Waarschijnlijk staat dit onderwerp niet op zichzelf en zullen er vele andere onderwerpen zijn 
waarbij deze beschamende mechanismen een rol spelen en controle onvoldoende wordt 
uitgeoefend. En dan maar verbaasd zijn dat de bevolking zich afkeert van de politiek. 
Om met Martin Sommer (Volkskrant- Martin Sommer, 28 januari) te spreken: Wie echt 
oppositie voert, is een spelbederver. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Zacharias J. De Langen, 
Inwoner van Haren en lid van D66 


