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Bij de start van het recreatieschap Spaarnwoude is afgesproken dat de recreatieve gronden 
binnen de gemeente,  die binnen de doelstellingen en het beheersgebied van het 
recreatieschap vallen worden overgedragen door de gemeente Haarlem aan het 
Recreatieschap (via Bureau Beheer Landbouwgronden van het Ministerie; BBL). 
 
Om met de provincie een regeling te kunnen treffen over een tijdelijke heropening van de 
vuilstort op Schoteroog heeft de Gemeente Haarlem in 1993 dertig hectare (a fl. 3,50 mtr2) 
verkocht  aan BBL,  die de gronden  daarna in beheer aan het Recreatieschap heeft gegeven 
om recreatieve doelstellingen te realiseren. (Raadsbesluit 2 juni 1993) 
 
Bij deze overdracht was ook 21 hectare gemeente grond die ten oosten naast de 
Waarderpolder ligt betrokken, bij wijze van ruil zou het Rijk 11 Hectare weidegrond van de 
“Verdolven Landen” (gebied ten noorden van de Slaperdijk. Zie ook bijlage plattegrond) 
verkopen aan de Gemeente Haarlem voor eveneens fl. 3,50 mtr2 . 
 
In december 1994 bleek ten tijde van de aktepassering dat het Rijk echter niet kon leveren 
omdat er een recht van eerste koop aan de pachters van deze weilanden was gegeven. De 
levering van de andere gronden is toch doorgegaan onder de afspraak dat het Rijk op termijn 
rijkscompensatiegronden aan de gemeente Haarlem gaat leveren. 
 
Deze compensatiegronden lijken volgens de informatie de VVD heeft, nog niet geleverd. 
 

1. Klopt het dat deze 11 ha ( 110.000 m2) na bijna 20 jaar “wachten” nog niet zijn 
geleverd door het Rijk? 

2. Per wanneer vervalt deze claim, die gemeente Haarlem heeft t.o.v. het Rijk? 
3. Uiteraard vertegenwoordigt deze claim een bepaalde waarde voor de gemeente 

Haarlem, immers de vastgestelde verkoopprijs ligt onder de werkelijke waarde van 
deze behoorlijke oppervlakte. Kunt u daar meer informatie overgeven? 

4. Welke stappen heeft het College ondernomen om deze claim uitgevoerd te krijgen? 
5. Welke stappen en per wanneer gaat het College ondernemen om deze claim 

uitgevoerd te krijgen, of andere compensatie te verkrijgen van het Rijk? 
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