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Onderwerp: Verkenning grenscorrectie Spaarndam (2019/247313)

Geachte heer Rijssenbeek,

Op 26 maart jl. heeft u twee vragen gesteld over het referendum Spaarndam inzake een 
grenscorrectie. Met deze brief geven wij antwoord op uw vragen. Hieronder is uw vraag steeds 
cursief weergegeven, waarna het antwoord van het college volgt.

1. Is het college bereid om op korte termijn in gesprek te gaan met de Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland en de gemeente Haarlemmermeer over de wijze waarop zou kunnen worden 
onderzocht of een grenscorrectie een "duurzame oplossing" is en of een dergelijke aanpassing 
draagvlak heeft onder de inwoners van Spaarndam?

Antwoord:

Ja, het college is bereid om op korte termijn in gesprek te gaan met de Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland en de gemeente Haarlemmermeer. Dit hebben wij kenbaar gemaakt in onze brief d.d. 
18 maart jl. aan de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Deze brief is met u gedeeld in de 
Raadsaam van 26 maart. Voor de volledigheid is de brief bij deze beantwoording gevoegd. In deze 
brief bieden wij onze volledige steun en medewerking aan bij de opgedragen verkenning.

2. Is het college bereid om in dat gesprek ook de suggestie van de voorzitter van de Dorpsraad 
Spaarndam voor te stellen, zodat het draagvlak voor een grenscorrectie bij de verkiezingen van 
23 mei in kaart worden gebracht.

Graag ons kenmerk vermelden bij uw reactie.
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Het college is van mening dat het voor alle betrokken partijen belangrijk is dat dit proces snel 
afgerond kan worden. Wij wachten nu eerst het gesprek met de Provincie af waarin de suggestie 
de Dorpsraad aan de orde zal komen. De uiteindelijke keuze voor een moment, is aan de 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester.
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Onderwerp: Verkenning grenscorrectie Spaarndam

Geacht college.

Als een van de betrokken partijen heeft het college van B&W van Haarlem kennisgenomen van de 
brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan uw college, inzake de 
verkenning grensLuireLtle SpdaniUdiu. Wij zijn veiheugd Uai ei uïivueilng wuidt gegeven aan de 
motie van iid Van den Bosch c.s. (Kamerstuk 2017/18, 24827, nr, 6) inzake de positie van het dorp 
Spaarndam en haar inwoners. Wij verwachten dat uw college dit verzoek oppakt volgens de lijn van 
de minister en behandeling van het wetsvoorstel in zowel de Tweede als Eerste Kamer,

De gemeenteraad van Haarlem heeft een motie aangenomen waarin ons college wordt opgedragen 
een maximale inspanning te leveren om de aangegeven lijn tijdens de behandeling van het 
wetsvoorstel voldoende tot haar recht te laten komen in de gevraagde verkenning. Graag willen wij 
aangeven dat uw college op onze volledige steun en medewerking kan rekenen bij de aan u 

opgedragen verkenning.

Het coiiege van 8&W van Haarlem kijkt uit naar uw uitnodiging om op korte termijn met uw college, 
de gemeente Haarlemmermeer en de Dorpsraad Spaarndam in gesprek te gaan over de uitvoering 

van de verkenning.

Hoogachtend,

College van burgemeester en wethouders,
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