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Betreft

Verkenning grenscorrectie Spaarndam

Geacht college,
Tijdens de behandeling in de Tweede Kamer van het wetsvoorstel tot herindeling
van de gemeenten Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer op 18
april 2018 is de motie van het lid Van den Bosch c.s. (Kamerstuk 2017/18,
34827, nr. 6) aangenomen inzake de positie van het dorp Spaarndam, dat deels
in de nieuwe gemeente Haarlemmermeer ligt en deels in de gemeente Haarlem.
De herindeling van de gemeenten Haarlemmerliede en Spaatnwoude en
Haarlemmermeer is per 1 januari 2019 een feit. Ter uitvoering van de motie Van
den Bosch c.s. verzoek ik uw college om samen met de nieuwe gemeente
Haarlemmermeer, de gemeente Haarlem, alsmede met de inwoners van
Spaarndam te verkennen of voor het dorp Spaarndam een grenscorrectie een
duurzame oplossing is en of dit kan rekenen op draagvlak van de inwoners van
Spaarndam.
Een afschrift van deze brief zal worden verzonden aan de colleges van
burgemeester en wethouders van de gemeenten Haarlemmermeer en Haarlem.
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Noord-Holland
POSTBUS 3007
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Gedeputeerde Staten

2001 DA HAARLEM

Uw contactpersoon

Gemeente Haarlem
T.a.v. het college van B&W
Postbus 511
2003 PB HAARLEM

J. van der Wal
BEL/BS

Telefoonnummer +31 235143465
walj@noord-hol land. n 1

Betreft: verzoek minister BZK verkenning grenscorrectie Spaarndam

Verzenddatum

Geacht college,

—7 ME 2019

Hierbij zenden wij u de brief toe van de minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 5 maart 201 9 (kenmerk 201 90000094387) met het verzoek aan ons college om samen met de
nieuwe gemeente Haarlemmermeer, de gemeente Haarlem, alsmede
met de inwoners van Spaarndam te verkennen of voor het dorp
Spaarndam een grenscorrectie een duurzame oplossing is en of dit kan
rekenen op draagvlak van de inwoners van Spaarndam.

Kenmerk
1191465/121166

Uw kenmerk

Naar aanleiding van dit verzoek gaan wij in overleg met de Dorpsraad
Spaarndam en vervolgens met de gemeente Haarlemmermeer en met
uw gemeente Haarlem. Het gesprek met uw Dorpsraad Spaarndam vond
op vrijdag 1 2 april jI. plaats. De gesprekken met de gemeenten zijn
gepland op respectievelijk 9 en 15 mei.
Wij zullen op basis van deze gesprekken over onze bevindingen en
conclusies berichten aan de minister van BZK, de Dorpsraad
Spaarndam, de gemeenten Haarlemmermeer en Haarlem en Provinciale
Staten van Noord-Holland.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

voorzitter

prdwinciesecretaris

v

Berrkamp
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Uw contactpersoon

Gemeente Haarlemmermeer
T.a.v. college van B&W
Postbus 250
2130AG HOOFDDORP

J. van der Wal
BEL/BS

Telefoonnummer ÷31 235143465
walj@noord-holland. nI

Betreft: verzoek minister BZK verkenning grenscorrectie Spaarndam
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Verzenddatum

Geacht college,
Hierbij zenden wij u de brief toe van de minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 5 maart 201 9 (kenmerk 201 900000943 87) met het verzoek aan ons college om samen met de
nieuwe gemeente Haarlemmermeer, de gemeente Haarlem, alsmede
met de inwoners van Spaarndam te verkennen of voor het dorp
Spaarndam een grenscorrectie een duurzame oplossing is en of dit kan
rekenen op draagvlak van de inwoners van Spaarndam.

—7 MEI 2019
Kenmerk
1191465/121164

Uw kenmerk

Naar aanleiding van dit verzoek gaan wij in overleg met de Dorpsraad
Spaarndam en vervolgens met uw gemeente Haarlemmermeer en de
gemeente Haarlem. Het gesprek met de Dorpsraad Spaarndam vond op
vrijdag 1 2 april jl. plaats. De gesprekken met de gemeenten zijn
gepland op respectievelijk 9 en 1 S mei.
Wij zullen op basis van deze gesprekken over onze bevindingen en
conclusies berichten aan de minister van BZK, de Dorpsraad
Spaarndam, de gemeenten Haarlemmermeer en Haarlem en Provinciale
Staten van Noord-Holland.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

‘vinciesecretaris

RM. Bergkamp
namens

voorzitter

A.Th.H. van Dijk

gedeputeerde staten genomen door het lid
Deze beslissing is
van het college dat met dit onderwerp is belast

bijlage(n): brief minister van BZK 5 maart 2019
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Uw contactpersoon

Dorpsraad Spaarndam
Ringweg 36
2064 KK SPAARNDAM

J. van der Wal
BEL/BS

Telefoonnummer +31235143465
walj@noord-hol land. n 1

Betreft: verzoek minister BZK verkenning grenscorrectie Spaarndam
lii

Verzenddatum

Geachte dames en heren,
Hierbij zenden wij u de brief toe van de minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 5 maart 201 9 (kenmerk 201 90000094387) met het verzoek aan ons college om samen met de
nieuwe gemeente Haarlemmermeer, de gemeente Haarlem, alsmede
met de inwoners van Spaarndam te verkennen of voor het dorp
Spaarndam een grenscorrectie een duurzame oplossing is en of dit kan
rekenen op draagvlak van de inwoners van Spaarndam.

—? MEI 2f9
Kenmerk
1191465/121160

Uw kenmerk

Naar aanleiding van dit verzoek gaan wij in overleg met de Dorpsraad
Spaarndam en vervolgens met de gemeente Haarlemmermeer en de
gemeente Haarlem. Het gesprek met uw Dorpsraad Spaarndam vond op
vrijdag 1 2 april jI. plaats. De gesprekken met de gemeenten zijn
gepland op respectievelijk 9 en 15 mei.
Wij zullen op basis van deze gesprekken over onze bevindingen en
conclusies berichten aan de minister van BZK, de Dorpsraad
Spaarndam, de gemeenten Haarlemmermeer en Haarlem en Provinciale
Staten van Noord-Holland.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

inciesecretaris

..Jrzitter

Van Dij
A.Th.H.
Deze beslissing is namens gedeputeerde staten genomen door het lid
—

R.M. Bergkamp

van het college dat met dit onderwerp is belast

bijlage(n): brief minister van BZK 5 maart 201 9

Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143

Houtplein 33
2012 DE Haarlem
www. noord-holland. n 1
Kvk-nummer 34362354
Btw-nummer NL.001 0.03.1 24.B.08
NH0001

Provincie
Noord-Holland
POSTBUS 3007

1

Gedeputeerde Staten

2001 DA HAARLEM

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrjksrelaties
Postbus 20011
2500 EA ‘S GRAVENHAGE

Uw contactpersoon

J. van der Wal
BEL/BS

Telefoonnummer +31235143465
walj@noord-holland.nl

Betreft: verzoek minister BZK verkenning grenscorrectie Spaarndam

Verzenddatum

Excellentie,
In uw brief d.d. S maart 2019 (kenmerk 201 9-0000094387) verzocht u
ons college om samen met de nieuwe gemeente Haarlemmermeer, de
gemeente Haarlem, alsmede met de inwoners van Spaarndam te
verkennen of voor het dorp Spaarndam een grenscorrectie een
duurzame oplossing is en of dit kan rekenen op draagvlak van de
inwoners van Spaarndam.

—? MEI 2019
Kenmerk
1191465/121172

Uw kenmerk

Naar aanleiding van dit verzoek gaan wij in overleg met de Dorpsraad
Spaarndam en vervolgens met de gemeente Haarlemmermeer en de
gemeente Haarlem. Het gesprek met de Dorpsraad Spaarndam vond op
vrijdag 1 2 april jI. plaats. De gesprekken met de gemeenten zijn
gepland op respectievelijk 9 en 1 5 mei.
Wij zullen op basis van deze gesprekken over onze bevindingen en
conclusies berichten aan u, de Dorpsraad Spaarndam, de gemeenten
Haarlemmermeer en Haarlem en Provinciale Staten van Noord-Holland.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

pr vinciesecretaris

voor7itter

A.Th.H. van
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gedeputeerde staten genomen door het lid
van het college dat met dit onderwerp is belast
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