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Geachte colleges,

Graag gaan wij in op uw verzoek om een zienswijze te geven op het 
‘Herindelingsontwerp nieuwe gemeente Haarlemmermeer’.

De gemeenteraad van Haarlemmerliede c.s. heeft na een selectieprocedure gekozen 
voor een fusie met Haarlemmermeer. Met Haarlemmermeer is de keuze gevallen op 
een gewaardeerde buurgemeente. Wij hebben waardering voor de wijze waarop de 
gemeente Haarlemmerliede c.s. dit proces heeft doorlopen en respecteren de keuze 
voor Haarlemmermeer als fusiepartner. Voor het dorp Spaamdam betekent de keuze 
voor Haarlemmermeer echter dat deze gemeenschap ook in de toekomst verdeeld 
zal blijven over twee gemeenten.

Naar de mening van de gemeente Haarlem is in het voorliggende 
herindelingsontwerp onvoldoende gehoor gegeven aan wens van de Dorpsraad 
Spaamdam en, blijkens een peiling van de Dorpsraad Spaamdam, een meerderheid 
van de inwoners van zowel Spaamdam-Oost als Spaamdam-West, om als één 
gemeenschap te worden verenigd binnen de gemeentegrenzen van Haarlem. Een 
wens die aansluit bij de natuurlijke oriëntatie van de inwoners van Spaamdam op 
Haarlem en mede is ingegeven door de behoefte om eensluidend gemeentelijk 
beleid te ervaren aan beide zijden van de sluis.

Wij verzoeken u daarom om in het herindelingsontwerp een grenscorrectie op te 
nemen voor de kern Spaamdam-Oost, waarmee de kernen Spaamdam-West en 
Spaamdam-Oost worden verenigd binnen de gemeentegrenzen van Haarlem. 
Middels deze nader uit te werken grenscorrectie kan het dorp Spaamdam als één 
gemeenschap verbonden worden met de gemeente Haarlem, waarmee zij een 
eeuwenlange verbintenis heeft.
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Wij treden graag met u in overleg over de wijze waarop de realisatie van ons 
verzoek tot een grenscorrectie in het fusieproces ingepast kan worden. Behoud van 
het groene karakter van het landschap ten oosten van Haarlem is voor ons van 
essentieel belang. Wij willen desgewenst ook mede de verantwoordelijkheid dragen 
voor het behoud van deze groene buffer.

Als bijlage bij deze brief treft u een nota van toelichting aan waarin onze zienswijze 
nader wordt toegelicht. Wij verzoeken u deze brief en de nota van toelichting 
integraal als zienswijze te betrekken bij het vervolgproces.

Met vriendelijke groet,

Het college van burgemeester en wethouders.
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