Schriftelijke vragen bij nota van B&W d.d. van 24 maart 2020 met kenmerk
2020.0000656 en uw brief aan het bestuur van SLS d.d. 25 maart 2020 met kenmerk
x.2020.01211.
Betreft:
Inzet toegekende SLS gelden Spaarndam. Hieronder vindt u in beknopte vorm de
voorgeschiedenis.
Voorgeschiedenis:
Over uw nota is binnen Spaarndam nogal wat commotie ontstaan. Dit is niet volgens de
afspraken en intenties die tot voor kort golden binnen HenS, waar ook Haarlemmermeer
aan meewerkte met de inzet van een projectleider. Voor de historie zie de bijlagen.
Uit contacten met inwoners en initiatiefnemers blijkt, dat het bij hen nu over komt als
politieke en bestuurlijke onbetrouwbaarheid.
De Gemeente H&S heeft de tennisvereniging in eerste aanleg benaderd met het verzoek de
kantine en velden te verplaatsen naar het speelterreintje teneinde woningbouw op het
tenniscomplex toe te passen.
Pas daarna is de situatie met SLS naar boven gekomen en leek dit een uitstekende
mogelijkheid om de verplaatsing van het tennispark te combineren met het nieuwe
sportcomplex waar dan ook de tennis een plek zou krijgen.
De Raad stond in eerste instantie ook achter het plan om het dorpshuis te slopen, de
sporthal te verplaatsen en één gebouw op/bij de sportvelden te realiseren voor zowel de
sport als de maatschappelijke functies. Dit in combinatie met woningbouw op een viertal
locaties.
Velen zijn er nog steeds van overtuigd dat weer veel geld steken in een oud bij elkaar
getimmerd gebouw geen goed idee is. Het wordt nooit een modern goed geoutilleerd
gebouw. De schuld die er nog steeds is richting gemeente ca. 400.000 wordt niet minder
alleen maar groter. Er is nog steeds elk jaar een exploitatie tekort, we sponsoren dus een
situatie die nooit gezond gaat worden.
Gezien het voorgenomen beleid van het IAP zou dit een uitgelezen kans zijn om hier
invulling aan te geven.
SV Spaarnwoude is bereid 1.000.000,= te investeren in een multifunctioneel gebouw. Er
komt dan ruimte voor woningbouw dit levert weer geld op een deel daarvan zou gebruikt
kunnen worden om de tennis velden te verplaatsen.

1

Heel veel mensen hebben hier al jaren veel energie in gestoken om e.e.a. te realiseren, die
worden nu met een kluitje het riet in gestuurd, zo wordt dat ervaren.
Afspraken uit het verleden blijken niets waard. De verdeling van de subsidie zou zo moeten
gebeuren dat het grootste deel van het geld, ook dat wat de gemeente heeft toegezegd,
daar naar toe zou moeten waar de meeste mensen er voordeel van hebben. Gezien de
nieuwbouw Spaarne Buiten waar meer jonge gezinnen zich vestigen zal er meer behoefte
komen aan sport dan aan het Dorpshuis.

Vragen:
Is het college op de hoogte van de in het verleden gemaakte afspraken, zoals één gebouw
voor sport en maatschappelijke doeleinden en het verplaatsen van de tennisvelden i.s.m.
met nieuw te bouwen woningen? De toenmalige gemeente heeft altijd aangegeven zijn
medewerking hieraan te willen verlenen.
Indien dit niet het geval is, is het college dan bereid nog in gesprek te gaan met de
initiatiefnemers? Waarom heeft de gemeente niet eerder aangeven dat zij de
sportverenigingen niet steunen?
Hoeveel bedragen de kosten die tot nu toe aan het project besteed zijn?
Van de ooit gereserveerde € 605.000,= zou nog € 380.000,= over zijn in het huidige
voorstel zou € 100.000,= naar het Dorpscentrum gaan dan blijft er nog € 280.000,= over
waar wordt deze voor bestemd?
Van SLS is voor Spaarndam een budget van € 1.400.000,- waarvan € 250.000,- voor het
dorpshuis. Wat gaat er met de overgebleven € 1.150.000,- gebeuren?
Gaat SLS die alsnog beschikbaar stellen voor de sportverenigingen?
Een deel van de opbrengst van de Eneco gelden zou besteed worden aan grote projecten
binnen de gemeente HenS wat is daar nu de status van?
Is het college eventueel bereid om het voorstel richting SLS nog te wijzigen?
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Bijlagen:
Het bestuurlijk convenant tussen HenS en Haarlemmermeer in artikel vindt u iets over
Hartje Spaarndam en in artikel 15 over de sportvoorzieningen.
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Bestuurlijk Convenant Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer d.d. 6 oktober 2016 (xs)(getekend) (5).pdf

Toelichting Najaarsrapportage mutatie Hartje Spaarndam
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Namens de fractie van de VVD en namens de fractie van het CDA
Henk Werner en Ingrid Vink
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