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1. Inleiding 

De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude heeft, op basis van diverse onderzoeken, 

geconstateerd onvoldoende bestuurskracht te hebben om de gemeentelijke taken in de 

toekomst te kunnen blijven uitvoeren. Daarom is besloten tot een bestuurlijke fusie en is men 

op zoek naar een geschikte fusiepartner.  

 

De gemeenten Amsterdam, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer en Velsen zijn 

gevraagd in een bidbook of positionpaper aan te geven hoe een gezamenlijke toekomst eruit 

kan zien. 

 

Haarlemmerliede c.a. heeft nadrukkelijk aangegeven dat de gemeente bij fusie niet 

opgesplitst mag worden. de oriëntatie van de bewoners in het gebied spreekt echter voor 

splitsing (Halfweg is op Haarlemmermeer/Amsterdam georiënteerd; de rest op Haarlem. De 

dorpsraden hebben zich vóór splitsing uitgesproken.  

 

Na de presentaties wordt een shortlist gemaakt met gemeenten waarmee verder gesprekken 

gevoerd worden. Voor de zomer 2016 wil Haarlemmerliede c.a. een definitieve keuze 

gemaakt hebben.  

 

2. Besluitpunten college 

Het college besluit 

1. De positionpaper Haarlemmerliede vast te stellen.  

2. Dit positionpaper aan te bieden aan de gemeente Haarlemmerliede 

3. Dit positionpaper ter kennisgeving aan te bieden aan de commissie Bestuur. 

 

3. Beoogd resultaat 

Met de positionpaper en presentatie geeft de gemeente Haarlem aan interesse te hebben in 

een bestuurlijke fusie met Haarlemmerliede.   

 

4. Argumenten 

Dwars door Spaarndam loopt een gemeentegrens 

Het dorp Spaarndam ligt nu in Haarlem én Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Bij een 

bestuurlijke fusie moet voorkomen worden, in het belang van de bewoners van Spaarndam, 

dat het dorp in de toekomst weer over twee gemeenten is verdeeld. 

 

De oriëntatie op Haarlem 

De inwoners van Spaarndam, Haarlemmerliede, Spaarnwoude en Penningsveer zijn gericht 

op Haarlem: ze gaan in Haarlem naar school, naar de bioscoop en doen er boodschappen. 

Fusie met Haarlem betekent voor hen dat ze kunnen meepraten over voorzieningen waar ze 

dagelijks gebruik van maken.  

 

Groen 

Haarlem heeft groot belang bij het groen houden van de voormalige bufferzone.  
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5. Risico’s en kanttekeningen 

Er is een kans dat Haarlem niet op de shortlist komt.  

 

Bestuurlijke fusie is geen eenvoudig proces. In de tijd gezien is het bovendien niet 

ondenkbaar dat de overdracht van Zandvoortse taken samenvalt met de fusie met 

Haarlemmerliede. 

 

6. Uitvoering 

De postionpaper wordt aan de gemeente Haarlemmerliede c.a. aangeboden en gepresenteerd..  

 

7. Bijlagen 

Positionpaper Haarlemmerliede. 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 

 

 


