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MOTIE
(in te vullen door de raadsgriffier)

A a n  d e  R a a d

Onderwerp: Concept Programmabegroting 2019-2022 (Rv 2018.0060453)

De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude in vergadering bijeen 
op dinsdag 27 november 2018,

Stelt vast dat
Op 21 november 2018 gemeenteraadsverkiezingen zijn gehouden voor de 
gemeenteraad van de nieuwe gemeente Haarlemmermeer, per 1 januari 2019.

De nieuwe gemeenteraad de Programmabegroting voor de jaren 2019 – 2022 dient 
vast te stellen.

Overwegende
Dat in zijn ogen de toekomst van de (herinrichting van de) Houtrakpolder in de tekst 
bij de concept Programmabegroting aanscherping behoeft; 

1. Spreekt zich uit, besluit de nieuwe gemeenteraad te adviseren: 
bij het vaststellen van de Programmabegroting 2019-2022 de volgende tekstuele 
aanpassing te willen overwegen:

Op bladzijden 113-114, onder het kopje Deelname Bestuursplatform 
Noordzeekanaalgebied, vanaf de derde alinea, waar staat:

“De uitvoeringsorganisatie, het Projectbureau Noordzeekanaalgebied, werkt aan 
de hand van een jaarlijks uitvoeringsprogramma. In het programma 2018 is de 
herinrichting van de Houtrakpolder als uitvoeringsproject opgenomen. Met de 
herinrichting wordt beoogd het gebied in te richten en groot onderhoud te plegen 
ten behoeve van de recreant, etc. ……….”

Te vervangen
De na “recreant” volgende tekst, inclusief de eerste alinea op blz. 114, die eindigt met 
het zinsdeel “ ….wordt gebruikt dat aanleg van nieuw havengebied in de 
Houtrakpolder gerechtvaardigd is.“ 

door de volgende tekst:



“ .. recreant. Bij deze herinrichting hoort ook een duidelijke toekomstvisie voor 
dit gebied voor de langere termijn. De woningbouwplannen van de gemeenten  
Amsterdam, Haarlem en ook Haarlemmermeer voor de komende jaren, en de 
daarbij behorende groei van de behoefte aan groen en 
recreatiemogelijkheden binnen de MRA en het Noordzeekanaalgebied, nopen 
hiertoe extra.
Deze toekomstvisie dient er vanuit te gaan dat de Machineweg de westelijke 
grens van het havengebied van Amsterdam blijft. Wij dienen dan ook 
duidelijker en concreter te worden over de toekomst van de Houtrakpolder.
De Houtrakpolder, dient als een “Central Park” in de westelijke randstad 
ontwikkeld, onderhouden en behouden te worden. Daarmee blijft het tezamen 
met het zuidelijke aangrenzende veenweidegebied van de Veerenigde 
Binnenpolder, de belangrijke groene buffer in een verder verstedelijkend 
randstadgebied.
Voor het delen van deze toekomstvisie zal brede draagkracht worden gezocht 
binnen het Bestuursplatform NZKG, waarin de nieuwe gemeente vanaf 2019 
deel gaat nemen.”

2. Besluit tevens:
Het college op te dragen deze motie door te geleiden aan de raad en het college van 
de nieuwe gemeente Haarlemmermeer.

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie CDA


	A a n d e R a a d

