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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de 

Koning 

 

 

 datum 24 april 2018 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

34805 

Samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer  

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 24 april 2018 aangenomen door de Tweede Kamer. 

Voor: PvdA, GroenLinks, DENK, D66, VVD, CDA en ChristenUnie. 

Tegen: PVV, SP, PvdD, 50PLUS, SGP en FvD. 

 

 

Verworpen amendement 

 

Opschrift, beweegreden en diverse artikelen 

7  8  9  13 (Van Raak, Krol en Baudet) over het in stand houden van de gemeente 

Haren 

 

Dit amendement beoogt de instandhouding van de gemeente Haren te bewerkstelligen. 

Hiermee wordt tegemoetgekomen aan een groot aantal bezwaren en wordt een breed 

levende wens van de overgrote meerderheid van de bevolking van deze gemeente 

gehonoreerd. De afstand tussen bestuur en burger kan relatief beperkt blijven, terwijl het 

draagvlak groot is.  

Tegelijkertijd wordt recht gedaan aan de eis van een bestuurskrachtige landelijke 

gemeente binnen de Regio Groningen-Assen die, in samenwerking met de gemeente 

Tynaarlo, zorg blijft dragen voor behoud en versterking van de kwaliteiten van het 

waardevolle cultuurlandschap dat deel uitmaakt van de ‘groene long’ tussen de stedelijke 



 

 blad 2 

 

 

gemeenten Groningen en Assen. Voor de toekomst wordt de mogelijkheid tot vorming van 

een grote plattelandsgemeente tussen de gemeenten Groningen en Assen opengehouden. 

Voor het welslagen van de samenvoeging van de gemeente Ten Boer bij de gemeente 

Groningen is deelname van de gemeente Haren aan deze fusie niet noodzakelijk. Een lichte 

samenvoeging, zoals de gemeenten Groningen en Ten Boer hadden afgesproken en de 

provincie Groningen had geadviseerd, wordt mogelijk gemaakt. Dit levert een besparing 

van rijksgelden van minstens € 900.000 en voorkomt veel hinder voor bestuurders en 

ambtenaren van de gemeente Groningen. 

Het grondgebied van de gemeente Groningen wordt met de toevoeging van dat van de 

gemeente Ten Boer met ruim 50% uitgebreid. Derhalve bestaat er voldoende ruimte voor 

de noodzakelijke uitbreidingen. 

Na hoofdelijke stemming met 47 stemmen voor en 91 stemmen tegen verworpen. 

Voor: PVV, DENK, SP, PvdD, 50PLUS, SGP en FvD.  

Tegen: PvdA, GroenLinks, D66, VVD, CDA en ChristenUnie. 

 

 

 

 

Moties 

 

10 (Van Raak en Krol) over een representatieve burgerraadpleging bij herindelingen 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, DENK, 50PLUS, PVV en FvD. 

 

11 (Van Raak) over een integrale visie op lokaal bestuur 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, DENK, 50PLUS, SGP, PVV en FvD. 

 

12 (Krol) over de versterkte rol van de provincie 

Verworpen. Voor: SP, PvdA, PvdD, DENK, 50PLUS, SGP, PVV en FvD. 


