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Geachte leden van de commissie Ontwikkeling,

Via deze brief wil ik u informeren over de stand van zaken met betrekking tot de 
subsidieaanvraag voor Spaamdam ten behoeve van de subsidie Stichting 
Leefomgeving Schiphol (de Schipholgelden) en het project Hartje Spaamdam.

Tot op heden is er geen duidelijkheid over het aanvraagproces en criteria van de 
subsidieaanvraag. Een termijn waarop deze informatie wel beschikbaar komt wordt 
door de SLS niet aangegeven.

Om ons verder voor te bereiden op de subsidieaanvraag zijn de (bestuurlijke) 
gesprekken over de verdere uitwerking van het project hartje Spaamdam de 
afgelopen tijd wel voortgezet.
Op 18 mei jl. is er een bestuurlijk overleg geweest, waarvan we de bevindingen in 
een brief aan het College van Haarlemmerliede en Spaamwoude hebben vastgelegd. 
Deze brief vindt u in de bijlage.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriéndelijke groet,-.

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden 
Stadhuis, Grote Markt 2 Haarlem - Telefoon 14023
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Geacht College,
Dank voor uw brief (uw kenmerk: 1406 d.d.18 mei 2016) waarin u 
aankondigt de exploitatieberekeningen van de deelprojecten dorpscentrum 
en sportpark aan ons ter beschikking te stellen. Helaas hebben wij deze 
informatie pas in de namiddag van de 17e mei ontvangen. Een inhoudelijke 
bespreking van de berekeningen was hierdoor in ons bestuurlijk overleg van 
18 mei niet mogelijk.

Zoals in een eerder bestuurlijk overleg (d.d. 16 december 2015) is 
aangegeven, zal de gemeente Haarlem niet (risicodragend) participeren in 
een grondexploitatie buiten de eigen gemeentegrenzen. Wel zijn en blijven 
wij een partner in het dorpscentrum en de sportfaciliteiten. Tijdens het 
overleg in december is daarom door ons verzocht een uitsnede van de 
projecten te maken, waarbinnen onze gezamenlijke verantwoordelijkheid 
vorm gegeven kan worden. In verband met de gebleken beperkte 
beschikbare capaciteit binnen de organisatie van Haarlemmerliede en 
Spaamwoude om dit onderzoek te doen, hebben we op 18 mei afgesproken 
dat Haarlem dit gaat onderzoeken.
Binnen de op te stellen subsidieaanvraag, zijn de beide gemeenten binnen die 
uiteindelijke uitsnede partner. Wij gaan er vanuit dat het volledige 
subsidiebedrag dan wordt gehonoreerd. Mocht dit niet het geval zijn, dan 
worden uiteraard (zoals gebmikelijk bij subsidieaanvragen) eerst de 
ingediende plannen heroverwogen.

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden. 
Bezoekadres: Grote Markt 2, Haarlem 
www.haarlem.nl
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Gezien de vertraging in het proces rond de subsidieaanvraag bij de SLS 
(waardoor er vooralsnog geen duidelijkheid is over criteria en mate van co
financiering) en de in juni te nemen besluiten over de fusiepartner van 
Haarlemmerliede en Spaamwoude, ligt het voor de hand bij een volgend 
bestuurlijk overleg ook de dan bekende fusiepartner uit te nodigen. Immers, 
deze partner zal in de toekomst het risico op de grondexploitatie dragen.

Wij zullen de commissie Ontwikkeling van de gemeenteraad van Haarlem 
middels een afschrift van deze brief informeren over deze stand van zaken en 
verzoeken u uw gemeenteraad op een zelfde wijze te informeren.

Hoogachtend,

Hjigemeester, 
BJB. Schneiders


