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Betreft: verkenning grenscorrectie Spaarndam

Geacht college,

Hierbij zenden wij u een afschrift toe van onze brief aan de 
Dorpsvereniging Haarlemmerliede en Spaarnwoude. De vereniging 
wendde zich tot ons naar aanleiding van het verzoek van de minister 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan ons college om 
samen met de nieuwe gemeente Haarlemmermeer, de gemeente 
Haarlem, alsmede met de inwoners van Spaarndam te verkennen of 
voor het dorp Spaarndam een grenscorrectie een duurzame oplossing is 
en of dit kan rekenen op draagvlak van de inwoners van Spaarndam.
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Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
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R.M Bergkamp A.Th.H. Van DIJKDeze beslissing is namens gedeputeerde staten genomen door het lid 
van het college dat met dit onderwerp is belast.
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Betreft: verkenning grenscorrectie Spaarndam

Geachte dames en heren,

In uw brief van 28 april 201 9 deelt u ons mee te hechten aan het 
beginsel dat de voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 
ongedeeld moet blijven. U ziet geen noodzaak voor een eventuele 
grenscorrectie met betrekking tot het dorp Spaarndam. L) bepleit om bij 
het beoordelen van een eventuele grenscorrectie met betrekking tot 
Spaarndam de mening van alle bewoners van Spaarndam en de 
aangrenzende dorpen Haarlemmerliede, Penningsveer en Spaarnwoude 
en het buitengebied mee te wegen.

Wij waarderen uw betrokkenheid bij de toekomst van Spaarndam en het 
feit dat u met uw standpunt een bijdrage levert aan de verkenning, die 
ons college op verzoek van de minister van BZK uitvoert. Zoals u 
bekend is, verzocht de minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties ons college bij brief van 5 maart 2019 om samen 
met de nieuwe gemeente Haarlemmermeer, de gemeente Haarlem, 
alsmede met de inwoners van Spaarndam te verkennen of voor het dorp 
Spaarndam een grenscorrectie een duurzame oplossing is en of dit kan 
rekenen op draagvlak van de inwoners van Spaarndam.

Naar aanleiding van dit verzoek hebben wij besloten in overleg te gaan 
met de Dorpsraad Spaarndam en vervolgens met de gemeente 
Haarlemmermeer en de gemeente Haarlem. Het gesprek met de 
Dorpsraad Spaarndam vond op vrijdag 1 2 april jl. plaats. De gesprekken 
met de gemeenten zijn gepland in mei en juni.
Wij zullen in de gesprekken met de gemeenten ook uw standpunt 
kenbaar maken dat een grenscorrectie niet nuttig en/of effectief zou 
zijn en dat bij een eventuele peiling van meningen van inwoners over 
een grenscorrectie ook de inwoners van aangrenzende dorpen en het 
buitengebied moeten worden betrokken. Uiteraard betrekken wij uw 
standpunt in de balans, die wij van onze verkenning opmaken na het 
voeren van de genoemde gesprekken.
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Wij zullen op basis van deze gesprekken over onze bevindingen en 
conclusies berichten aan de minister van BZK, de Dorpsraad Spaarndam, 
de gemeenten Haarlemmermeer en Haarlem, Provinciale Staten van 
Noord-Holland en aan uw Dorpsvereniging.

Hoogachtend,

Kopie aan PS, gemeenten Haarlemmermeer en Haarlem, Dorpsraad 
Spaarndam.


