Mondelinge statenvragen door de heer ir. H.W. Struben (D66)
Gesteld tijdens de rondvraag in de commissie NLWM op 3 december 2018
In de pers (HDC Media) verscheen onlangs een artikel van Bart Boele met de titel “Zorgen voor
recreatie is een uitdaging”. Hierin werd gesteld dat er onvoldoende geld is om de recreatiegebieden in
de Haarlemmermeer te realiseren.
In 2013 en 2014 zijn de PASO gronden aan de gemeente Haarlemmermeer overgedragen met een
bedrag van 40 miljoen om Park21 en andere groene gebieden in de Haarlemmermeer te realiseren.
Hoe is het mogelijk dat er nu geen geld voor het realiseren van voldoende recreatiemogelijkheden en
natuur beschikbaar lijkt te zijn. Waar is deze 40 miljoen dan wel aan besteed? Kan het college daar
een toelichting op geven.
Beantwoording vragen
Er lijken hier twee subsidies door elkaar gehaald te worden:
1. De zogenaamde PASO-gelden (Plan van Aanpak Schiphol en Omgeving) zijn bestemd om de
omgevingskwaliteit in de omgeving van Schiphol te verbeteren. Het gaat om een bedrag van
22,3 miljoen euro dat in december 2013 ter beschikking is gesteld aan de gemeente
Haarlemmermeer ten behoeve van de realisatie van Park21. De subsidie wordt bij de afronding
van Park21 (voorzien in 2025) vastgesteld en de subsidiebeschikking kent slechts beperkt
verplichtingen. Wij hebben de gemeente Haarlemmermeer gevraagd om een
voortgangsrapportage te verstrekken en zullen u hier vervolgens over informeren.
2. De Nota Ruimte-gelden (oorspronkelijk bestemd voor het voormalige project Westflank
Haarlemmermeer) betreffen 41,5 miljoen euro en zijn in juli 2014 ter beschikking gesteld aan de
gemeente Haarlemmermeer op de grond van het Uitvoeringsplan voor Haarlemmermeer-west
‘Parels aan de Ringvaart’. Hierin heeft de gemeente aangegeven welke projecten ze de komende
jaren prioriteit wil geven om een belangrijke basis te leggen voor de ontwikkeling van
Haarlemmermeer-west, zijnde:
A. “Verbeterd droogmakerijsysteem” – 15 miljoen euro
Fase 1: Invoering duurzaam watersysteem PARK21 (afronding 2019)
Fase 2: Aanleg ondiepe recreatieplas PARK21
B. Groene en recreatieve verbindingen – 4,5 miljoen euro, afronding 2019
C. Verbetering regionale hoofdwegennetwerk (Duinpolderweg) – 21 miljoen euro
Deze middelen worden niet overgemaakt aan de gemeente Haarlemmermeer, maar blijven
onder beheer bij de provincie, die de coördinerende taak heeft om de inpassing en aanleg
van de Duinpolderweg mogelijk te maken.
D. Stimuleringsmaatregelen transformatie en verplaatsing bedrijven (terreinen langs
Ringvaart) – 1 miljoen euro
In 2017 zijn hiervoor 2 aanvragen gedaan (en verleend) voor in totaal 9,3 miljoen (A1) en 2,43
miljoen (B) euro. Er resteert nog een bedrag van bijna 9 miljoen euro.

