Verontwaardiging over gerommel in groen
tussengebied tussen Groningen en Haren.
'Dit is een belediging voor Haren'
De Stichting Landelijk Gebied Haren is niet gecharmeerd van
gemeentelijke acties in de groene zone tussen de stad Groningen
en het dorp Haren. ,,Er wordt gerommeld met grond en
bestemmingen.”
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Daarmee komt de deur open te staan voor aantasting van het groene en open
karakter van het gebied tussen stad en dorp, meent de stichting. ,,Een belediging
van Haren”, aldus Jan Wittenberg, voorzitter van de stichting.
Recent ontdekte Wittenberg dat de gemeente voorkeursrecht heeft gelegd op een
stuk land naast sportcomplex De Esserberg. Door dit voorkeursrecht is een eigenaar
die land wil verkopen verplicht het eerst aan te bieden bij de gemeente. De
aankondiging van het voorkeursrecht gaat vergezeld van de mededeling dat de
bestemming van het land verandert van agrarisch naar sport of maatschappelijk.

In strijd met afspraken over groen gebied tussen Groningen en
Haren
Zeer alarmerend, meent Wittenberg. Hij ziet de hoge hekken, de lichtmasten en de
voetbalvelden al oprukken in het kwetsbare groene gebied. ,,Het is ook in strijd met
alle afspraken die in tenminste vijf beleidsstukken zijn vastgelegd.” Zo staat op
pagina twee van de bestuursovereenkomst die is opgesteld bij de fusie van de
gemeenten Haren en Groningen al dat het groene karakter en de natuurwaarden van
het gebied behouden moeten blijven. Ook in het coalitieakkoord wordt expliciet
benoemd dat het gebied tussen Groningen en Haren open moet blijven. ,,Dan denk
je dat je er wel op kunt vertrouwen. Verbijsterend dat hieraan gewoon maar voorbij
wordt gegaan”, aldus Wittenberg.

De Stichting Landelijk Gebied Haren
De Stichting Landelijk Gebied Haren bestaat uit een groep betrokken inwoners van
de voormalige gemeente Haren die waken over de historische- en natuurwaarden in
de voormalige groene gemeente. Recent sloegen ze hard op de trom over de
plannen om zonne-industrie te realiseren in het kwetsbare landschap tussen Haren
en Glimmen. Ook de manier waarop de gemeente Groningen omging met
de eeuwenoude zandpaden rond Noordlaren bracht de stichting in de benen.

‘Interessant in verband met toekomstige ontwikkelingen’
De gemeentewoordvoerder stelt dat het stuk grond interessant is ‘in verband met het
realiseren van toekomstige planologische ontwikkelingen en om speculatie te
voorkomen’. ,,We gaan de komende periode dan ook onderzoeken wat voor invulling
wij aan dit stuk grond kunnen geven. Bijvoorbeeld in verband met de
capaciteitsproblemen rondom sportpark Esserberg maar het zou ook kunnen gaan
om behoud van groen en natuur.”
De reactie sterkt Wittenberg in de overtuiging dat het open karakter van het
tussengebied op de tocht staat ,,Waarom veranderen ze anders de bestemming? Die
kan dan toch gewoon agrarisch blijven?”
De woordvoerder: ,,We zijn ons zeer bewust van het groene tussengebied. En wij
willen hier ook zeer zorgvuldig te werk gaan.”

