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Betreft: verzoek minister BZK verkenning grenscorrectie Spaarndam
lii

Verzenddatum

Geachte leden,
Ter uitvoering van art. 1 67, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de
actieve informatieplicht) zenden wij u de brief toe van de minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 5 maart 201 9 (kenmerk
201 9-00000943 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
1191465/121156

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 jl. 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 uw staten, de minister van RZK, de Dorpsraad
Spaarndam en de gemeenten Haarlemmermeer en Haarlem.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
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Deze beslissing is namens gedeputeerde staten genomen door het lid
van het college dat met dit onderwerp is belast

div bijlage(n): brief minister van BZK 5 maart 2019,
brieven aan gemeenten Haarlemmermeer en Haarlem, Dorpsraad
Spaarndam, en minister van BZK.
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