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1. Inleiding 

Gesteund door meerdere onderzoeken, besloot de raad van Haarlemmerliede c.s. vlak na de 

zomer van 2015 tot bestuurlijke fusie. Zes omringende gemeenten (Amsterdam, 

Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemstede en Velsen) werden uitgenodigd om een 

positionpaper aan te bieden. De presentatie van deze positionpapers vond in februari 2016 

plaats. Op basis van de positionpapers en presentaties heeft de raad van Haarlemmerliede c.s. 

op 10 maart 2016 een shortlist samengesteld bestaande uit Amsterdam, Haarlemmermeer en 

Velsen. Tenslotte is op 28 juni 2016 besloten tot fusie met Haarlemmermeer. De raad van 

Haarlemmermeer heeft op 6 juli 2016 met deze fusie ingestemd. 

De volgende stap in het Arhi proces (wet Algemene regels herindeling) is het maken van een 

herindelingsontwerp door de twee fuserende gemeenten. Dit besluit is eind november door de 

beide gemeenten vastgesteld en is gevolgd door een periode van ter visielegging. Haarlem is 

uitgenodigd om hierop een zienswijze in te dienen. 

Op dit onderwerp heeft de raad op 15 december 2016  (2016/ 595561) een motie 

aangenomen. Het college is bevoegd de mening van de raad in deze door middel van de 

zienswijze aan de gemeenten Haarlemmerliede c.s. en Haarlemmermeer kenbaar te maken.  

 

2. Besluitpunten college 

Het college besluit: 

1. De zienswijze  op het herindelingsontwerp van de nieuwe gemeente 

Haarlemmermeer vast te stellen. 

2. Deze zienswijze bij de colleges van Haarlemmermeer en Haarlemmerliede c.s. in te 

dienen. 

3. Dit besluit ter informatie aan de commissie Bestuur te zenden. 

 

3. Beoogd resultaat 

De zienswijze benadrukt de  natuurlijke oriëntatie tussen Haarlem en Spaarndam. De keuze 

voor Haarlemmermeer wordt met betrekking tot Spaarndam ter discussie gesteld.  Gepleit 

wordt om Spaarndam met Haarlem te verenigen middels een grenscorrectie. 

 

 

4. Argumenten 

Haarlem en Spaarndam zijn nauw met elkaar verbonden. Volgens onderzoek van de Atlas 

voor Gemeenten is Spaarndam voor dagelijkse activiteiten, zoals winkelen of naar school 

gaan, op Haarlem georiënteerd. De zienswijze pleit voor een vereniging van Spaarndam met 

Haarlem door middel van een grenscorrectie. 

  

 



 

 

 

 

 

 

2017/67352 Vaststellen  zienswijze op herindelingsontwerp nieuwe gemeente Haarlemmermeer 

5. Risico’s en kanttekeningen 

De zienswijze wordt ingediend bij de raden van de gemeenten Haarlemmerliede c.s. en 

Haarlemmermeer. Deze raden kunnen op basis van de argumenten overwegen hun 

herindelingsontwerp aan te passen. Men is hiertoe niet verplicht.  

 

 

6. Uitvoering 

De zienswijze wordt ingediend bij de colleges van Haarlemmerliede c.s. en Haarlemmermeer.  

 

 

7. Bijlagen 

1. zienswijze 

2. nota van toelichting  
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