
Gemeente Haarlemmerliede 
en Spaarnwoude

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmerliede 
en Spaarnwoude

Postbus 83

1180 AB Zwanenburg

Bezoekadres: 

Raadhuisplein 1 

Hoofddorp

Telefoon 020 407 90 00 

Telefax 020 407 90 90

Cluster 

Contactpersoon 

Telefoon 

Uw brief 

Ons kenmerk 

Bijlage(n) 

Onderwerp

Projecten
de heer A. Stoffers 
0900 1852

2875487
Geen Hoofddorp J 4 2Q|g
Toelichting Najaarsrapportage mutatie Hartje
Spaarndam

Geachte leden gemeenteraad,

In de bijeenkomst van de raad van 11 oktober j.l. hebben wij de resultaten van het 
haalbaarheidsonderzoek naar het realiseren van een gemeenschappelijk clubgebouw en 
vervangende woningbouw op het huidige tennispark gepresenteerd. Gebleken is dat 
beide als haalbaar kunnen worden beschouwd. In deze presentatie is ook aangegeven 
dat het plan van de sportverenigingen, zoals gepresenteerd ca. € 1.200.000, mede wordt 
ondersteund door Stichting Dorpscentrum Spaarndam. Stichting Dorpscentrum 
Spaarndam is bereid om op onderdelen af te zien van haar programma en zo nodig in te 
stemmen met een 60/40 verdeling indien dit de ontwikkeling van een gemeenschappelijk 
clubhuis mogelijk maakt. Er ligt derhalve een akkoord op hoofdlijnen voor onderstaand 
programma ad € 2.000.000 dat verder kan worden uitgewerkt.

Programma op hoofdlijnen:
Dorpscentrum Spaarndam (duurzaam verbouwd) circa € 800.000
Sport (inrichting sportpark mede tbv gemeenschappelijk clubhuis)) circa € 1.200.000 
(De eigen investering van de sportverenigingen in een gemeenschappelijk clubhuis 
bedragen circa € 1.600.000.)

Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS), brief nr. 18-056, heeft mede gezien dit 
programma op hoofdlijnen reeds een gebiedsbudget toegekend. Dit op voorwaarde dat 
de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude het volledige voorbereidingskrediet ad € 
605.000 (€ 465.000 plus reeds gemaakte kosten) als cofinanciering toekent. Ook de 
gemeente Haarlem, brief 6 maart 2018, heeft reeds € 70.000,- toegezegd ten behoeve 
van het Dorpscentrum Spaarndam.
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Het doel is een duurzaam Dorpscentrum en een duurzaam verbeterd sportpark met een 
gemeenschappelijk clubhuis. Hiermee zijn het Dorpscentrum Spaarndam en de 
sportverenigingen ingericht voor de toekomst. Beide projecten worden opgenomen in het 
SLS-programma voor Spaarndam en in een gemeenschappelijke noemer aangeboden 
aan SLS. Hiervoor is onderstaand budget noodzakelijk.

Het beoogde budget bestaat uit de volgende bijdragen:
SLS € 1.500.000
Gemeente HenS (restant voorbereidingskrediet) € 465.000
Gemeente Haarlem € 70.000
Totaal € 2.035.000

Door de investeringen in een totaalbudget op te nemen wordt ook de reeds toegezegde 
bijdrage van gemeente Haarlem geborgd. De gemeente Haarlem stelt als voorwaarde 
namelijk een evenredige, naar inwonersaantal, bijdrage van onze gemeente. Dit houdt in 
dat circa € 300.000 (inclusief de reeds gemaakte kosten) aan bijdrage voor het 
dorpscentrum wordt verwacht van onze gemeente. Door een totaalbudget voor het 
gehele programma te hanteren gaat door de opzet van communicerende vaten een veel 
groter deel van de SLS-gelden naar de Sportverenigingen. De SLS heeft reeds 
aangegeven in te kunnen stemmen met deze opzet. Gemeente Haarlem is in dit proces 
betrokken neemt hiertoe een definitief besluit op basis van een uitgewerkt plan van het 
Dorpscentrum Spaarndam.

In de Najaarsrapportage is het restant voorbereidingskrediet ad € 465.000,- opgenomen 
als budget ten behoeve van Hartje Spaarndam. Doordat er sprake is van een bevriezing 
van het budget boven € 200.000,-, zie ook motie B.O.O.S. bevriezen krediet Hartje 
Spaarndam, aangenomen door de raad van 3 juli jl., is het noodzakelijk dat uw raad 
instemt met de in de Najaarsrapportage opgenomen mutatie inzake Hartje Spaarndam 
(blz. 15) om, zoals ook de SLS aangeeft, de projecten verder te kunnen uitwerken en 
realiseren. Samen met de aanvragers zullen vervolgens de aanvragen verder worden 
uitgewerkt teneinde bij SLS een definitieve beschikking op voorwaarden te verkrijgen.

Tevens zal de raad van de nieuwe gemeente Haarlemmermeer in de eerste helft van 
2019 gevraagd worden een standpunt in te nemen over onderstaande randvoorwaarden 
daar slechts de nieuwe gemeente daartoe kan besluiten. Deze randvoorwaarden ten 
behoeve van de realisering van een gemeenschappelijk clubhuis zijn:
1 Verplaatsing tennispark nieuw voor oud. De verplaatsing van het tennispark zal 

worden gefinancierd uit de opbrengsten van woningbouw op de vrijkomende 
locatie.

2. Garantstelling gemeente inzake financiering nieuw clubhuis. Door als gemeente 
garant te staan voor een lening kunnen de sportverenigingen de financiering van 
het gemeenschappelijk clubhuis organiseren.

3 De hockeyclub heeft met een lening van de gemeente Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude het hockeyveld gerealiseerd. De club zal de nieuwe gemeente 
verzoeken hiertoe een regeling te treffen teneinde te kunnen participeren in de 
oprichting van een nieuw clubhuis.
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Verkennende ambtelijke gesprekken hiertoe zijn met de gemeente Haarlemmermeer, 
Afdeling SSC, reeds gevoerd. Het vervolg is aan de nieuwe gemeenteraad.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude,
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Schiphol Oost, 31 oktober 2018

Briefnummer: 18-056 Ons kenmerk: JW/AS Bijlage:-

Geacht College.

Op 18 januari 2018 hebben wij tijdens een feestelijke bijeenkomst in Uithoorn, de gebiedsprogramma’s 
en gebiedsbudgetten voor de Stichting Leefomgeving Schiphol bekend gemaakt. Wij hebben u hierover 
op 5 april 2018 per brief geïnformeerd. In deze brief staat ook vermeld dat wij samen met de betrokken 
partijen de projecten verder willen uitwerken om vervolgens subsidiebeschikkingen te kunnen afgeven.

Het gebiedsprogramma voor Spaarndam is mede tot stand gekomen door ons bestuurlijk overleg van 
15 december 2017. Tijdens het bestuurlijk overleg is geconcludeerd dat het oude plan “Hartje 
Spaarndam'' niet haalbaar is. U heeft vervolgens gevraagd aan de Dorpsraad om te komen tot nieuwe 
projectvoorstellen waarvoor de bijdrage van de SIS ingezet kan worden. Omdat de projecten nog niet 
ver genoeg waren uitgewerkt heeft de Dorpsraad gevraagd aan de SLS om een bedrag te reserveren 
vooruitlopend op de verdere uitwerking van de plannen Hier hebben wij positief op gereageerd.

Wij hebben in het bestuurlijk overleg aangegeven dat wij, in afwachting van de verdere uitwerking van 
de projecten, een budget van € 1,5 miljoen reserveren voor Spaarndam. Hier hebben wij wel de 
voorwaarden aan gekoppeld dat de eerder toegezegde cofinanciering van € 6 ton van de gemeente 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude voor het project Hartje Spaarndam in stand zou blijven en dat er 
voor 31 maart 2018 een integraal en gedragen plan voor Spaarndam gereed zou zijn De destijds 
genoemde onderdelen voor dit plan zijn het Dorpscentrum en de Sportvoorzieningen. Voor het 
onderdeel Sportvoorzieningen bleek meer tijd nodig om tot het gewenste uitwerkingsniveau te komen. 
De beide programmaonderdelen zijn naar onze mening nog op hoofdlijnen uitgewerkt en moeten nog 
geconcretiseerd worden. Desondanks zijn wij wel van mening dat er nu een gedragen en integraal 
programma op hoofdlijnen gereed is.

Op basis van deze informatie zijn wij bereid om de reservering die wij hebben gemaakt voor Spaarndam 
nu om te zetten in een gebiedsbudget. Dit onder de voorwaarde dat de toegezegde cofinanciering 
vanuit de gemeente voor het project Hartje Spaarndam in stand blijft.

Stichting Bevordering Kwaliteit Leefomgeving Schipholregio
H. Walaardt Sacréstraat 437 (gebouw Caravelle) 1117 BM Schiphol Oost - t. 020 - 40 56 100 f. 020 - 40 56 109 

Postadres: Postbus 75122 1 1 17 ZR Schiphol-Oosl www.leefomgGvingschiphol.nl info@leefomgevingschiphol.nl - K.v.K. nr. 34318591



Op basis van de aangeleverde informatie kunnen wij nog geen toezeggingen doen over 
budgetverdeling tussen beide projecten. Wij laten het initiatief hiervoor graag bij de beide projecten. 
Graag gaan wij samen verder met de uitwerking van beide projecten zodat wij binnenkort beschikkingen 
kunnen afgeven.

Hoogachtend,

De heer J. Wagemakers 
directeur



Gemeente Haarlem

Haarlem

Retouradres Postbus 511,2003PB Haarlem

College van Burgemeester en Wethouders gemeente Haarlemmerliede en 
Spaamwoude

Datum 
Ons kenmerk 

Contactpersoon 
Doorkiesnummer 

E-mail 
Onderwerp

6 maart 208
2018/124098
H.R. Vriend
023-5113360
hrvriend@haarlem.nl
Cofinanciering Hartje Spaamdam

Geacht College,

De afgelopen maanden is door de Dorpsraad Spaamdam, Stichting Dorpshuis, de 
sportverenigingen en ambtenaren van Haarlemmerliede en Spaamwoude én van 
Haarlemmermeer hard gewerkt aan het opstellen van de subsidieaanvraag SLS.
Wij hebben van uw ambtenaren begrepen dat u ons een concrete vraag stelt voor 
cofinanciering van de plannen.

De gemeente Haarlem is en blijft een betrokken partner van Stichting Dorpshuis. 
Betrokkenheid van Haarlem bij en inzet op de verdere uitwerking van de plannen 
voor het Dorpshuis is voor alle bewoners van Spaamdam van belang. Ongeacht de 
uitkomst van de gesprekken over een grenscorrectie blijven we dat ook in de 
toekomst.

De voor ons beschikbare inhoudelijke en financiële onderbouwing van de nu 
beschikbare plannen maakt het echter lastig om goed inzicht te krijgen in de 
benodigde middelen voor het realiseren van de projecten en de realistische 
financiële bijdrage die Haarlem kan leveren. Omdat de projecten zich ook nog in 
een eerste ontwikkelstadium bevinden, en de verdere uitwerking wacht op de 
formele subsidieaanvraag en toekenning van de subsidie, is dat ook begrijpelijk

De gemeente Haarlem stelt op dit moment ongeveer € 20.000,- per jaar aan subsidie 
beschikbaar voor activiteiten in het Dorpscentrum.
Haarlem draagt echter ook graag bij aan het project Dorpscentrum, dat voor alle 
bewoners van Spaamdam (West en Oost) een meerwaarde heeft. Daarbij wordt 
ervanuit gegaan dat ook Haarlem bij de uitwerking van de plannen wordt betrokken. 
Van de dorpsraad Spaamdam hebben wij begrepen dat de gemeente 
Haarlemmerliede en Spaamwoude € 600.000,- gereserveerd heeft als mogelijke 
cofinanciering voor de plannen, waarvan de helft voor het Dorpscentrum.

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden. 
Bezoekadres: Grote Markt 2, Haarlem 
www.haarlem.nl



Vanuit Haarlem zijn wij bereid om de subsidie eenmalig te verhogen met € 70.000,- 
als cofinanciering voor de plannen van het Dorpscentrum. Daarnaast wordt de 
ambtelijke inzet vanuit Haarlem die nodig is om mee te denken en te adviseren door 
Haarlem zelf gedragen.

I
De bijdrage van Haarlem is gerelateerd aan de bijdrage van Haarlemmerliede en 
Spaamwoude en gebaseerd op de verhouding van het aantal inwoners in Spaamdam 
West en Oost. (Haarlem ca. 700 en Haarlemmerliede ca. 3000)

Dit is uiteraard een voorlopige berekening, uitgaande van de maximale 
cofinanciering van de gemeente Haarlemmerliede en Spaamwoude voor het 
Dorpscentrum.

De gemeente Haarlem is bereid om ook aan het definitieve plan haar bijdrage te 
leveren, eveneens naar rato van het aantal inwoners dat van de voorziening gebruik 
maakt. Uiteraard zal te zijner tijd een uitgewerkt plan met een onderbouwde 
begroting nog ter definitieve besluitvorming aan een volgend Haarlems College van 
B&W en de Gemeenteraad moeten worden voorgelegd.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders.
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(in te vullen door de raadsgriïïier)

Hartje Spaarndam, Voor]aarsrapportage 2018

De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaamwoude in vergadering bijeen op dinsdag 
3 juli 2018,

Overwegende dat:

Tijdens de openbare raadsvergadering, gehouden op 27 juni 2017 de raad een 
voorbereidingskrediet, groot € 605.000, voor het project Hartje Spaarndam ter beschikking 
heeft gesteld,

Het plan “Hartje Spaarndam” bestond uit drie deelprojecten, waarvan twee gelegen waren op 
het grondgebied van de gemeente Haarlemmerliede cn Spaamwoude en één gelegen op het 
grondgebied van de gemeente Haarlem, te weten:
1. een bruisend dorpscentrum (maatschappelijke en commerciële gebouwen met een 

pleinftinctie, woningbouw en een nieuwe brandweerkazerne,
2. een sportpark (herinrichting sportpark waarbij alle sportverenigingen geconcentreerd 

worden aan de rand van het dorp, een sporthal met kantine en kleedkamers),
3. een parkeerterrein (om Spaarndam autoluw te maken).

Dat de door de gemeente Haarlem toegezegde projectleiding niet gerealiseerd is,

van de Stichting Leefomgeving Schiphol.

Stelt vast dat:

De realisatie van het oorspronkelijke plan “Hartje Spaarndam” niet meer haalbaar is,

Dat door de Stichting Dorpsraad Spaarndam plannen ontwikkeld worden voor een renovatie 
van het Dorpscentrum in Spaarndam,

Dat door de gezamenlijke Sportverenigingen plannen ontwikkeld worden om te komen tot een 
herinrichting van de sportvelden in het dorp Spaarndam.

Dat het voorbereidingskrediet ter beschikking is gesteld voor een uitgebreid plan, en dat dit 
plan niet meer realiseerbaar is.



Besluit:
• het college op te dragen:
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1. Geen-uitgaven meer-te doen ten laste van J-fet voorbereidingskrediet Proj eet Hartj e 
Spaamdam (oorspronkelijk € 605.000,-; dit wordt bevroren)# [c beperken trpl wa/i^iaal

2. Na het zomerreces, in de eerste vergadering van de commissie Raadsvoorbereiding 
een financiële verantwoording aan te bieden waaruit blijkt welke uitgaven gedaan zijn 
ten laste van het voorbereidingskrediet “Hartje Spaamdam”,

-3-.—-Een conccptraadsvoorstcl en -besluit-ep te-steUcn waarmee het restant van het----------
-----voorbereidingskrediet terug geboekt kan worden ten gunste van de Algemene Reserve—
^ Te zijner tijd, als de in behandeling zijnde plannen ten aanzien van de renovatie van 
' het Dorpshuis in Spaamdam en de herinrichting van de sportvelden in Spaamdam 

bekend zijn, te komen met een raadsvoorstel ter cofinanciering van deze plannen.

En gaat over tot de orde van de dag.,

Halfweg, 3 juli 2018
[ \

Fractie B.O.O.S.




