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De VOORZITTER: Dames en heren, als u uw plaatsen inneemt, gaan we rustig aan beginnen. Me-

vrouw Sedee mag zo meteen beginnen want die steekt heel enthousiast haar vinger op. We gaan het 

hebben over grootschalig groen en Recreatie. Het doel is een inhoudelijke discussie te hebben om het 

college kaders mee te geven. Mevrouw Sedee, CDA, gaat uw gang. 

 

Mevrouw SEDEE: Dank u wel voorzitter. Voorzitter, een gedegen rapport ligt voor ons, met onthut-

sende bevindingen. Door bezuinigingen op middelen van participanten aan de gemeenschappelijke 

regeling, de lagere renteopbrengsten en de tegenvallende exploitatie-inkomsten daargelaten, is de fi-

nanciële positie van het recreatieschap op de langere termijn wellicht niet florissant te noemen; deze 

is niet hopeloos. 

Als het grote belang van deze groene buffer, het in stand houden van dit prachtige natuur- en recrea-

tiegebied, door iedereen wordt onderkend, valt er vast iets te vinden op het toekomstige geldelijke te-

kort. Immers, de meeste participanten zijn niet armlastig, de verstedelijking is intensief en zal door de 

toekomstige woningbouw alleen maar worden versterkt en het groen is dus hard nodig voor het wel-

bevinden van onze inwoners.  

Maar voorzitter, het gebrek aan visie, geen strategische sturing, het niet aanpassen van de gemeen-

schappelijke regeling na de laatste wetgeving zoals aanbevolen door de accountant, de doelen zoals 

gesteld in 1977 niet aanpassen naar de behoefte van de gebruikers van de 21e eeuw, geen langeter-

mijnplannen, geen structurele aanpak van vervanging, het ondermijnen van de besluiten van de ge-

meenschappelijke regeling door de afzonderlijke participanten, bestemmingsplannen niet aanpassen, 

de raden niet betrekken om de benodigde bestemmingsplannen te laten goedkeuren, blijven vergade-

ren over het uitblijven van een nieuw erfpachtcontract met Staatsbosbeheer zodat ondernemers niet 

durven te investeren en geen participatie met belanghebbenden, bestuurders die niet komen opda-

gen, bestuurders die denken dat de uitvoeringsorganisatie Recreatie Noord-Holland het Recreatie-

schap is. Ik heb wat vergaderverslagen gelezen van het algemeen bestuur, voorzitter, hoofdschud-

dend en me verbazend waarom er überhaupt een bijeenkomst was.  

Met de aanbevelingen van dit rapport van de Rekenkamercommissie wordt het bestuur van het Re-

creatieschap Spaarnwoude bij het handje genomen; stap voor stap wordt beschreven wat er moet 

worden gedaan om het recreatieschap professioneel te besturen, om te komen tot good governance, 
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om te zorgen dat dit gebied toekomstbestendig wordt ontwikkeld. De fractie van het CDA ondersteunt 

alle aanbevelingen.  

Ik heb me afgevraagd of ik me als raadslid schuldig zou moeten voelen over de bevindingen van dit 

rapport. Ik heb echt gedacht en verwacht dat een gemeenschappelijke regeling met een bestuur be-

staande uit een gedeputeerde en vijf wethouders als opdrachtgever van een professionele uitvoe-

ringsorganisatie, die wordt ondersteund door een ambtelijke groep en een pot met geld heeft, toch 

een recreatiegebied zou moeten kunnen besturen.  

Voorzitter, ik heb verkeerd gedacht; de verwachting lag – alweer – te hoog. Dank u wel voorzitter. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Sedee. Mijnheer Boerop, CDVP. 

 

De heer BOEROP: Vet rapport geeft het al aan, even googelen en het komt allemaal naar boven.  

Ik heb – en met mij waarschijnlijk nog velen meer – het zeker mogen ervaren; paintballen, quad rijden, 

eten, drinken of rustig wandelen, dan moet niet net Dance Valley bezig zijn, het is allemaal mogelijk. 

Maar als we dan het rapport moeten geloven – en mevrouw Sedee heeft dat al keurig verwoord dus ik 

ga daar niet verder op in, want dat was een prachtig betoog – kan het toch niet zo lang doorgaan. De 

reserve neemt af, daarom is het nu goed dat dit rapport er is en dat er een beslissing genomen kan 

worden. Een visie voor de lange termijn welke door alle participanten wordt gedragen. Dit is de hoofd-

conclusie en misschien ook wel het hoofdprobleem. Kunnen we dit tot stand brengen en zou er mis-

schien geld bij moeten? En mevrouw Sedee gaf al aan, ook daar is wat voor te vinden. Maar is er voor 

de gefuseerde gemeente Haarlemmermeer hier niet een voortrekkersrol weggelegd? Kunnen wij het 

niet brengen? Recreatieschap Spaarnwoude geeft energie. Dat is de vraag die de CDVP zich stelt en 

ik ben heel benieuwd hoe de collega's hiertegen aankijken om die voortrekkersrol te nemen. Dank u 

wel. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. VVD, mevrouw Van Straten, gaat uw gang. 

 

Mevrouw VAN STRATEN: Dank u wel voorzitter. Regeren of besturen is vooruitzien en verantwoorde-

lijkheid nemen. Zo ook bij een recreatieschap, misschien niet het meest trendy onderwerp, je haalt er 

allicht niet zo snel de pers mee, maar het moet wel gebeuren en dat is juist wat we zien dat hier niet is 

gebeurd. Ruim vijf miljoen mensen maken er gebruik van en hebben het recht erop dat dat gebruik in 

de toekomst is verzekerd. En ook de volgende bestuurders hebben er recht op dat de problemen op 

het moment worden aangepakt dat ze zich voordoen.  

We zien nu een situatie waarbij de bruidsschat die in 1990 is meegegeven vrijwel op is, dus er moeten 

moeilijke beslissingen worden genomen. Gaan we minder uitgeven, gaan we meer inkomsten genere-

ren? Maar wat zien we? De hete aardappel wordt zover mogelijk doorgeschoven naar voren, en door-

gegeven, liefst naar de volgende periode. Dat vinden wij onbegrijpelijk. Gewoon mouwen opstropen 

en aan het werk gaan. Ga besturen, neem verantwoordelijkheid. Minder uitgeven kan bijna niet, al-

thans niet op onderhoud, zo mogen we geloven, dus wat de VVD betreft, zou er alleen nog gekeken 

kunnen worden of de bedrijfsvoering goedkoper zou kunnen of iets dergelijks. Dan blijft meer inkomen 

genereren over. Dat kan op twee manieren, of de participanten gaan meer bijdragen – en zoals het er 

nu naar uitziet, denk ik dat we daar niet aan zullen ontkomen – of het recreatieschap zorgt voor meer 

andere inkomsten en dan met name op het gebied van ondernemen, activiteiten of evenementen.  

Dan komen we meteen in een spanningsveld want wat voor de een recreëren is, is voor de ander hin-

der. Er wordt ons om kaders gevraagd en wat de VVD betreft, moet binnen het spanningsveld zoveel 

mogelijk ruimte worden gezocht voor ondernemers en voor evenementen en dergelijke. En waarom? 

Omdat dan een zo groot mogelijke groep kan profiteren van het mooie recreatiegebied.  

Ook blijkt uit het rapport dat daarvoor duidelijkheid nodig is met betrekking tot de erfpacht. Daarover 

zal onderhandeld moeten worden met Staatsbosbeheer. Ook hier zegt de VVD: 'Ga aan de slag, pak 

dat op en zorg voor een regeling zodat het voor ondernemers aantrekkelijk wordt.'  
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Ga verder zo snel mogelijk aan de slag met een langetermijnonderhouds- en investeringsplan. Omdat 

we zien dat het tot nu toe niet zo voortvarend is aangepakt als we willen, vinden wij dat snelle actie 

belangrijk is en een beetje aansluitend bij wat mijn collega de heer Boerop aangaf, we stellen ook een 

aanjager voor, maar we zien die rol niet zozeer voor ons weggelegd, maar voor de provincie omdat 

die wat meer boven de gemeenten staat en omdat zij de grootste deelnemer is.  

Dus kort samengevat, in VVD-termen, 'Mouwen opstropen en aan de slag en geef de provincie de lei-

ding om zo snel mogelijk terug te komen met een visie en goede financiële onderbouwing'. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Mijnheer Meegdes, D66. 

 

De heer MEEGDES: Dank u wel voorzitter. Het is mooi om te zien hoe de gezamenlijke Rekenkamers 

dit onderwerp hebben opgepikt en een goed rapport hebben geschreven. Fijn ook om van hen een 

presentatie te mogen ontvangen. Hierbij vertelden zij en collega-raadsleden zaken die wij niet wisten, 

dat was wel een eyeopener voor veel mensen, volgens mij.  

We zijn blij met dit rapport want het recreatieschap krijgt niet altijd de aandacht die het verdient, ook 

niet in Haarlemmermeer. Dit heeft wat ons betreft ook te maken met de communicatie van het recrea-

tieschap, waar echt nog veel verbetering in mogelijk is, zeker richting raden. Is de wethouder dat met 

ons eens? 

We onderschrijven de conclusies van de Rekenkamer. De Rekenkamer vraagt zich af of het bestuur 

de conclusies van de Rekenkamer integraal gaat overnemen. Graag een reactie. 

Het recreatieschap is een prachtig terrein dat door velen gebruikt wordt; de een gebruikt het om heer-

lijk te wandelen, de ander gaat hier paintballen en de ander gaat naar festivals toe, het kan allemaal. 

Dit is het groene hart van de MRA en dat moeten we koesteren. Meer dan vijf miljoen bezoekers ma-

ken hier gebruik van. Overigens kunnen al deze activiteiten met elkaar op gespannen voet staan.  

We constateren – en mijn collega's zeiden dat ook al – dat het recreatieschap er financieel niet goed 

voorstaat en er zijn maatregelen nodig om dat weer op orde te krijgen.  

Het onderzoek geeft aan dat die langetermijnvisie ontbreekt. Hier moet echt aan worden gewerkt. 

Daarnaast constateren we dat de participanten het vaak niet met elkaar eens zijn over de maatregelen 

uit het programma Duurzaam Spaarnwoude. Graag een reactie op de vraag hoe dat op te lossen. Hoe 

krijgen we die vijf of zes partijen nu bij elkaar? En hoe om te gaan met groot onderhoud als er niet 

voldoende financiële middelen voor zijn? 

Daarnaast begrijpen we dat het helaas zo is dat bestuursleden vaak niet aanwezig zijn. Kan de wet-

houder ons iets vertellen over zijn ervaringen en aanwezigheid en hoe dat in de toekomst beter kan 

gaan want we maken ons daar wel zorgen over.  

Het recreatieschap staat voor en aantal beslissingen. Wat betekenen die keuzes nu? Minder maaien, 

beter onderhoud, meer festivals? Wat ons betreft, is belangrijk welke rol de raden daarin spelen. Het 

is allicht goed, en ik hoor graag van mijn collega's daarover, om met de raden van het recreatieschap 

en de provincie bij elkaar te gaan zitten om daar eens over van gedachten te wisselen.  

Tot slot, hoe wil de wethouder de gemeenteraad meenemen met zijn insteek bij deze gesprekken? En 

ons mee laten denken bij de keuzes die gemaakt moeten worden? Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Dan ChristenUnie-SGP, Mijnheer De Vries, gaat uw gang. 

 

De heer DE VRIES: Dank u wel voorzitter. Ik spreek me heel voorzichtig uit als ik zeg dat onze fractie 

ernstig bezorgd is over de situatie die al een aantal jaren voortduurt. De Rekenkamer komt in haar 

eindrapport met een aantal conclusies en aanbevelingen, de hoofdconclusie is dat het AB tot nu toe 

onvoldoende maatregelen heeft genomen om het doemscenario te keren. Verder wordt gesteld dat er 

geen langetermijnvisie is, dat het AB weinig bestuurlijke verantwoordelijkheid neemt, dat niet alle op-

gestelde maatregelen haalbaar zijn en dat de begroting en jaarrekening niet op elkaar aansluiten.  

In het nawoord, na de brief die het AB heeft gestuurd, spreekt de Rekenkamer naast tevredenheid 
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over het onderschrijven van haar conclusies en aanbevelingen door het AB, ook haar teleurstelling uit 

over het door de Rekenkamer geconstateerde gebrek aan daadkracht. En dat laatste is door een aan-

tal collega's ook al genoemd. Mevrouw Van Straten zei: 'De hete aardappel wordt vooruit geschoven, 

we moeten de mouwen opstropen', daar kan onze fracties zich volledig bij aansluiten.  

Wat betreft de voortrekkersrol, mijnheer Boerop noemde onze gemeente en mevrouw Van Straten 

had het over de provincie, als er maar in ieder geval iets gaat gebeuren. 

Concrete vraag aan de portefeuillehouder: Wanneer kunnen we een stuk tegemoetzien dat de Reken-

kamer aanbeveelt met betrekking tot de totstandkoming van een integrale visie met strategische keu-

zes en financieringsmogelijkheden? Wat onze fractie betreft, is het nog niet een kwestie dat er meteen 

geld bij moet, we willen eerst een visie zien. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel mijnheer De Vries. Mijnheer Vonk, PvdA. 

 

De heer VONK: Voorzitter, dank u wel. Ik hoor een redelijk unisono geluid uit de raad over dit rapport 

en daar sluit ik me bij aan, mevrouw de voorzitter, dus ik zal mij beperken, na te constateren dat dit 

een heel zorgvuldig een uitgebreid en mooi rapport is, tot enkele opmerkingen.  

Allereerst wil ik stellen dat recreatie en groen echt verschrikkelijk belangrijk is juist hier in deze Rand-

stad, steeds meer belangrijk, steeds meer mensen die zelf op pad willen. Met name omdat sporten 

steeds meer op individuele basis gebeurt; hardlopen, fietsen, en andere dingen en dat is juist uitste-

kend te doen in zo'n recreatieschap, dus heel erg belangrijk.  

Verder wil ik nog aanhaken – anderen hebben het ook gezegd – op de rollen van het DB en AB die 

door elkaar lopen, maar die van de uitvoeringsorganisatie ook, en op het gegeven dat die allemaal 're-

creatieschap' genoemd worden en het helemaal niet duidelijk is wie de regie heeft en het aan daad-

kracht ontbreekt bij het DB. Het zou een eerste vereiste zijn dat het DB gewoon wat doet.  

Financiën zijn nog niet rampzalig, dat werd ook al gezegd. Wat betreft de bijdrage per inwoner, het 

aantal inwoners zal wel groeien in deze regio. Zou dat betekenen dat je als autonoom effect, de groei 

van het aantal inwoners met dezelfde bijdrage per inwoner, toch weer een eind goed komt qua finan-

ciële draagkracht? Dat hoor ik graag van het college. 

Verder ook even aanhakend bij mevrouw Sedee die wel heel dramatisch heeft beschreven hoe de 

toestand ervoor staat. Haar vraag: Is een raadslid, als raadslid, mede schuldig aan deze situatie? Me-

vrouw Sedee, ik kan u iets vertellen. Ik heb me namelijk een keer aangemeld voor een informatie-

avond van het recreatieschap over de financiële toestand van het recreatieschap. Vervolgens gebeur-

de het dat ik een briefje terugkreeg dat ik vriendelijk bedankt werd, maar omdat ik de enige was die 

me had aangemeld van alle gemeenten en de provincie, ging de avond niet door. Dus het schuldig 

voelen schuif ik echt naar het DB en een heleboel andere mensen, maar ik voel me niet schuldig over 

wat hier is gebeurd. En u hoeft zich ook niet schuldig te voelen, lijkt me zo. 

Verder ben ik inderdaad heel benieuwd naar de reactie van het college of er een gedragen langdurige 

visie komt, en vooral voor de wat verdere toekomst. Dan zou ik zeggen: 'Maak het gebied geschikt 

voor individuele sporters, individuele recreatieve sporters, en kijk naar die jongere generaties, wat die 

voor ogen hebben en waar die zin in hebben en maak het gebied alsjeblieft geschikt voor…  

 

De VOORZITTER: Mijnheer Vonk, u krijgt een interruptie van mijnheer Meegdes van D66.  

 

De heer MEEGDES: Ik moest even goed nadenken wat u aan het vertellen was over 'schuldig of niet 

schuldig', maar wat vindt u van de communicatie? Vindt u dat u in een positie wordt gebracht als 

raadslid om de juiste keuzes te kunnen maken voor het recreatieschap? Dat vind ik heel erg moeilijk 

en ik heb zelf altijd het gevoel dat we dat moeilijk kunnen. Maar graag uw reactie. 

 

De VOORZITTER: Mijnheer Vonk. 
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De heer VONK: Dat is mooi dat u het zegt want dat is inderdaad lastig, je krijgt een paar dagen voor-

dat zo'n avond is een financiële rapportage toegestuurd bovenop alle andere stukken die je krijgt en 

dat is het dan en dan kun je besluiten of je wel of niet naar zo'n informatieavond toe wilt gaan. Eigen-

lijk weet je niet waar het over gaat. Het is heel erg lastig om als raadslid te bedenken: is dit iets waar 

ik me druk over moet maken of is het een van de tientallen onderwerpen die naast het raadswerk ook 

nog aan de beurt komt? Maar het aardige is dat daar ook de volgende sessie nog over gaat, met de 

verbonden partijen. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Sedee met een interruptie op mijnheer Vonk , denk ik? 

 

Mevrouw SEDEE: Allebei. Kijk, communicatie is een ding, we krijgen de cijfers wel van Spaarnwoude, 

die krijgen we elk jaar, maar het gaat er natuurlijk wel om, als je voor zo'n avond wordt uitgenodigd, 

wat je prioriteiten zijn, want ik krijg volgens mij voor verschillende avonden wel vier uitnodigingen en ik 

kan niet overal naartoe. En tegelijkertijd is het ook zo, dat heb ik ook verwoord in mijn bijdrage, dat je 

er als raad op mag vertrouwen dat als er een gremium zit van vijf wethouders en een gedeputeerde, 

dat die dat met elkaar kunnen afdoen, zogezegd, met een ambtelijke organisatie, met een professio-

nele uitvoeringsorganisatie. Het houdt wel ergens op. Ik kan niet overal achteraan en mijn hele fractie 

kan niet overal achteraan gaan. En hier, ik zou toch denken dat het niet zo ingewikkeld moet zijn met 

zoveel professionele krachten om je heen, gaat het dan nog niet goed. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Sedee, mijnheer Vonk, gaat uw gang. 

 

De heer VONK: Mevrouw Sedee heeft helemaal gelijk en daarom zijn we ook heel benieuwd hoe het 

college reageert op de inbreng in het dagelijks bestuur en hoe dat dan beter zou kunnen. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Mijnheer Van Dijk van Forza! 

 

De heer VAN DIJK: Dank u wel voorzitter. Niet een nota van B&W, niet een brandbrief van het recrea-

tieschap zelf, maar een rapport van de Randstedelijke Rekenkamer geeft ons een schokkend relaas 

en een onthutsend beeld over de gang van zaken bij het recreatieschap.  

Het komt over als een stuurloos schip, het herstelplan vordert nauwelijks, er is geen langetermijnvisie, 

en het bestuur heeft misschien wel te veel bazen die onvoldoende sturing geven en in control zijn. 

Ook de werkwijze van het bestuur roept vragen op, met name de manier van besluiten nemen, ofwel 

geen besluiten nemen, of überhaupt de aanwezigheid; hoe serieus neemt het bestuur zijn taken en is 

het wel capabel? 

De financiële reserves raken op en al met al is het een verontrustend beeld. Ik als raadslid moet ook 

de hand in eigen boezem steken, maar ik sluit me ook aan bij het betoog van mevrouw Sedee, er 

komt zoveel op ons af en je kunt niet overal tegelijk aanwezig zijn.  

De aanbevelingen van het college neemt Forza! over en we hebben nog wel een vraag voor het colle-

ge: Wanneer is het college op de hoogte gebracht of heeft het college al langer geweten van de pro-

blemen die er speelden en zo ja, waarom heeft het college ons dat niet eerder gemeld en waarom 

moeten we wachten op een rapport van de Randstedelijke Rekenkamer? Ik had het chiquer of fairder 

gevonden als het college er zelf mee was gekomen. Dank u. 

  

De VOORZITTER: Dank u wel. Mevrouw Van der Veer, gaat uw gang. 

 

Mevrouw VAN DER VEER: Dank u voorzitter. Het recreatieschap heeft geen heldere langetermijnvisie 

en wordt voornamelijk vanuit de huidige situatie gezocht naar oplossingen. De Rekenkamers advise-

ren het schap om voor 1 januari 2019 een visie voor de lange duur op papier te zetten waarin alle 

deelnemers zich kunnen vinden.  
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Het was te voorzien, de bruidsschat raakte op en nu dreigt een tekort om goed beheer van het recrea-

tiegebied uit te voeren. De directeur van recreatie Noord-Holland is vorig jaar op non-actief gesteld. 

De door het algemeen bestuur ingezette maatregelen dekken niet alle problemen van het recreatie-

schap. Het AB geeft onvoldoende blijk van strategische sturing. Het AB kan niet tot een langetermijn-

visie komen. We missen in de positieve en welwillende reactie van het algemeen bestuur daadkracht 

en het gevoel van urgentie. Zomaar enkele citaten uit het rapport en uit het verleden.  

Kortom, een bestuurlijke janboel, voorzitter, en het algemeen bestuur stond erbij en keek ernaar. Het 

AB waarin Haarlemmermeer is vertegenwoordigd door onze wethouder. Ik ben benieuwd hoe hij zijn 

rol en verantwoordelijkheid in dit dossier ziet. Dank u.  

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Dan mijnheer Groothand van de HAP, gaat uw gang.  

 

De heer GROOTHAND: Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik begin de behandeling van dit type on-

derwerp doorgaans door mezelf de vraag te stellen: Waar gaat dit over? Zo ook dit keer en ik moet 

eerlijk zeggen, u heeft het me niet gemakkelijk gemaakt. De centrale onderzoeksvraag is er een die 

op zijn beurt nog wel de nodige vragen openlaat, zoals bijvoorbeeld bij het aspect 'Hoe functioneert 

het Recreatieschap Spaarnwoude?', 'Is überhaupt bij voorbaat dan wel voldoende duidelijk hoe het 

zou moeten functioneren, voor je begint met controleren?' En een ander voorbeeld: Heeft het recrea-

tieschap dan wel voldoende inzicht in wat de belangrijkste problemen en risico's zijn waarmee ze ge-

confronteerd zouden kunnen worden? 

Het probleem met het recreatieschap is niet alleen financieel van aard, maar ook bestuurlijk. Kijk van-

uit dat perspectief nog een keer naar de centrale onderzoeksvraag waarin, zoals al eerder opgemerkt, 

het vooral gaat om het oplossen en respectievelijk beheersen van de belangrijkste financieel proble-

men en risico's. Het gaat vooral om geld en de inbreng van diverse partners lijkt zich vooralsnog in be-

langrijke mate vooral daarop te richten; op de omvang en de bestedingen daarvan. Mijn fractie echter 

vraagt ook en in de eerste plaats aandacht voor de corebusiness van het recreatieschap; aandacht 

voor het groen en de natuur en het gebruik daarvan. We hebben het hier over een recreatiegebied 

waarbij onze inwoners moeten kunnen genieten van het in ruime mate aanwezige groen en van de ve-

le activiteiten die je daar kunt beoefenen.  

Voorzitter, HAP onderschrijft wat de stellers in hun nawoord schrijven over de actieve betrokkenheid 

van de gemeenteraden en de Provinciale Staten bij de totstandkoming van de integrale visie. Betrok-

kenheid niet alleen door strategische keuzen aan hen voor te leggen, maar ook bij het ontwikkelen en 

realiseren van die keuzes. Laat onze vertegenwoordigers in de verschillende besturen het vooral heb-

ben over de financiële aspecten, op zich niet onbelangrijk, voor de raden en Staten wordt het vooral 

een kwestie van handen aan de ploeg en werken aan een biologisch, organisatorisch en financieel 

gezond Spaarnwoude.  

Voorzitter, wellicht een van de meest aangehaalde ontwikkelingen en mogelijk de meest aangehaalde 

betreft het programma Duurzaam Spaarnwoude. Dit programma is in 2013 opgesteld om de financiële 

situatie in balans te brengen. Zoeken op dit item in de eindrapportage Recreatieschap Spaarnwoude 

levert onder meer de volgende opsomming op van de bevindingen met betrekking tot dit programma:  

Het effect van het programma Duurzaam Spaarnwoude is niet goed vast te stellen, een van je red-

dingsboeien. Tevens blijkt bij de uitvoering van het programma Duurzaam Spaarnwoude dat niet alle 

maatregelen haalbaar zijn, bijvoorbeeld omdat ze in strijd zijn met het bestemmingsplan. En de derde 

die ik heb gevonden: 'De termijn om met het programma Duurzaam Spaarnwoude een begrotings-

evenwicht te bereiken, is verschillende malen verschoven en is inmiddels van 2018 op 2025 uitgeko-

men', en voor een vervolg op deze opsomming verwijs ik u naar het rapport van de Rekenkamercom-

missie. 

Voorzitter, gezien het belang van het in balans brengen van de financiële situatie zult u begrijpen dat 

we met interesse de ontwikkelingen rond het programma Duurzaam Spaarnwoude volgen. De vooruit-

zichten zijn verre van rooskleurig tenzij u ons nu een ander inzicht kunt bieden. Kunt u ons iets vertel-
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len over de huidige status van de implementatie en ingebruikname van het programma Duurzaam 

Spaarnwoude? En wat dat betekent voor het in balans brengen van de financiële situatie?  

Voorzitter, ik rond af met een tweetal vragen aan de wethouder en het zal u niet verbazen dat die vra-

gen een financieel karakter hebben. Als ik zeg dat het schap financieel alleen nog maar verder onder 

druk komt te staan, wethouder, wat is dan uw reactie daarop?  

En tot slot, voor 1 januari 2019 moet er een plan komen waarmee alle partijen akkoord gaan. Kan de 

wethouder aangeven hoe hier vorm aan wordt gegeven en wat de huidige stand van zaken is? Dank u 

wel. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel mijnheer Groothand. Mevrouw Berk. GroenLinks. 

 

Mevrouw BERK: Dank u wel voorzitter, dit uitstekende rapport van de gezamenlijke Rekenkamers 

geeft aan hoe belangrijk een onafhankelijke Rekenkamer voor een gemeenteraad is, om te signale-

ren, en ons te ondersteunen in onze kaderstellende en controlerende rol. Dat dat nodig is, blijkt hier 

vanavond. En zeker voor ons als fusiepartner want we hebben als fusiepartner van de gemeente 

Haarlemmerliede en Spaarnwoude beloofd dat we die groene buffer in stand gaan houden, we heb-

ben beloofd dat we goed en prudent met hun grondgebied omgaan. Voor ons als gemeenteraad is dit 

de eerste lakmoesproef, gaan we onze beloftes aan Haarlemmerliede en Spaarnwoude en aan de in-

woners gestand doen en gaan we dus inderdaad in de toekomst goed zorgen voor dat gezamenlijke 

grondgebied?  

Dat het tot nu toe niet goed is gegaan, hebben de bijdragen van al mijn collega's inmiddels vermeld. 

GroenLinks kan zich ook volledig vinden in het rapport dat de Rekenkamers hier hebben neergelegd. 

Wij als GroenLinks vinden het eigenlijk heel belangrijk, waar mijnheer Meegdes zei: 'Hoe denkt de 

wethouder de raad mee te nemen?' en mijnheer Vonk het had over: 'Wat is de rol van de raad?', veel 

belangrijker nog, dat we het omdraaien: als raad, en dat zouden ook de andere gemeenten moeten 

doen, zouden we onze wethouder, die namens ons in het bestuur zit, min of meer bindende opdrach-

ten mee moeten geven 'Dit willen wij met ons recreatiegebied, dit willen wij met ons grondgebied'. 

 

De VOORZITTER: U heeft een interruptie van mijnheer Vonk van de PvdA, gaat uw gang. 

 

De heer VONK: Mevrouw Berk, daar hebben we het toch net vanavond over? We zijn toch bezig met 

de raad om de wethouder opdrachten mee te geven naar het recreatieschap? Of ziet u dat anders? 

Wat is uw visie dan? Wat moet de wethouder meenemen? 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Berk, gaat uw gang. 

 

Mevrouw BERK: Dank u wel. Volgens mij zijn we hier vanavond het rapport van de Rekenkamercom-

missie aan het bespreken en aan het kijken hoe we in de toekomst verdergaan om te zorgen dat het 

recreatiegebied goed in stand blijft en ik hoor van de collega's verschillende bewoordingen over hoe 

we dat richting ons college vormgeven. Mijnheer Meegdes zegt: 'Hoe gaat de wethouder ons meene-

men?' Ik denk dat we als raad daar onze eigen rol in moeten pakken en veel duidelijker de kaders 

moeten meegeven aan een wethouder, wat wij aan eisen zouden stellen binnen wat financieel voor 

ons en voor de gemeenschappelijke regio haalbaar is.  

 

De VOORZITTER: Ik zie allemaal interrupties, mijnheer Van Dijk eerst, dan mevrouw Van Straten, 

dan mijnheer Meegdes. Mijnheer Van Dijk, gaat uw gang. 

 

De heer VAN DIJK: Ja, voorzitter. Hoor ik mevrouw Berk nu zeggen: 'We hebben het nu over het rap-

port en misschien moeten we het wel op een ander moment in een sessie hebben over het recreatie-

schap'? Hoor ik dat goed? 
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De VOORZITTER: Mevrouw Van Straten op hetzelfde punt, gaat uw gang. 

 

Mevrouw VAN STRATEN: Volgens mij is deze sessie ook bedoeld om kaders mee te geven en vol-

gens mij heb ik ook al een voorschotje gedaan op in ieder geval drie kaders om mee te geven. 

 

De VOORZITTER: Als voorzitter bevestig ik die doelstelling van deze bespreking. Mijnheer Meegdes. 

 

De heer MEEGDES: Ik word geciteerd door mevrouw Berk over het meenemen van de gemeente-

raad, dat klopt, maar ik zei ook 'mee laten denken', dat zat er ook nadrukkelijk bij. En ik ben het met u 

eens, dat moeten we ook doen en misschien dat we daar dan nog een sessie over moeten houden, 

maar ik ben niet zozeer voor bindende afspraken want die zijn met meerdere gemeenten en de pro-

vincie, dus de wethouder moet ook ruimte hebben om in het algemeen belang voor het recreatieschap 

goede beslissingen te nemen.  

 

De VOORZITTER: Mijnheer Van Dijk wilde nog een reactie geven op mevrouw Van Straten, daarna 

mevrouw Sedee. 

 

De heer VAN DIJK: Klopt voorzitter. In deze sessie van zestig minuten en twaalf partijen hebben wij 

maar drie minuten om te reageren op een rapport. En dan ook nog kaders meegeven? Dan zou ik 

voorstellen nu het rapport te bespreken en op een andere moment eens rustig te gaan zitten en het 

over het recreatieschap te hebben. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Sedee, CDA. 

 

Mevrouw SEDEE: Misschien kan ik een suggestie doen, laat het bestuur van het recreatieschap nu 

eerst maar eens beginnen met alle aanbevelingen op te volgen die er in dit rapport staan. Daar heb-

ben ze al hun handen vol aan. Eerst de zaken op orde en aan de slag met dat Duurzaam Spaarnwou-

de, niet meer uitstellen. 

 

De VOORZITTER: Helder. Ik zag nog één interruptie, mevrouw Berk, op uw verhaal van mevrouw 

Van der Veer. Gaat uw gang. 

 

Mevrouw VAN DER VEER: Eigenlijk een reactie op mijnheer Van Dijk. 

 

De VOORZITTER: Zullen we dat even bewaren tot de tweede termijn? Dan kan mevrouw Berk even 

haar verhaal afmaken want er zijn nu zeven interrupties geweest en dat vind ik niet erg aardig. Me-

vrouw Berk, gaat uw gang. 

 

Mevrouw BERK: Ik ga het proberen, ik geloof dat niet veel reactie van mij is gevraagd, maar ik ben het 

geheel eens met mijnheer Van Dijk; de tijd die we hier nu voor nemen, binnen een uur, is niet vol-

doende om zo'n belangrijk onderwerp dan ook nu goed op te pakken en de wethouder een dusdanige 

opdracht mee te geven dat hij daar op een goede manier in een gezamenlijke regeling, in een geza-

menlijk bestuur mee aan de slag kan. Dat is voor mij tijd tekort. Dat we nu niet de complete kaders 

mee kunnen geven, lijkt me duidelijk, in een sessie van nog geen uur. 

Dan ga ik verder met mijn eigen punten. 

 

De VOORZITTER: Oké, gaat uw gang. 

 

Mevrouw BERK: Wat voor ons ontzettend belangrijk is, is de manier waarop met andere partijen om-

gegaan is. Toen ik dit las, bekroop mij een soort déjà vu van de hele discussie die wij hier in de ge-
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meente hebben gehad over de samenwerking van de gemeente met de Waterwolf. Recreatieschap 

Noord-Holland is de uitvoeringsorganisatie, 100% eigenaar van de provincie. Ik zou daar op een later 

tijdstip ook met elkaar over van gedachten willen wisselen, over hoe dat werkt want ik denk dat we als 

we dit recreatieschap goed overeind willen houden, financieel gezond willen houden, naar alle aspec-

ten moeten kijken. Daar wil ik het even bij laten. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel mevrouw Berk. Dan als laatste Onafhankelijk Liberaal, mijnheer Van 

der Linden. 

 

De heer VAN DER LINDEN: Ja voorzitter. Een goed en helder rapport, dat hebben voor mij ook al 

mensen gezegd. Wat betreft conclusies zou ik willen zeggen: 'Wie de schoen past, trekke hem aan'. 

Ook wat deze raad betreft is Spaarnwoude een ver-van-mijn-bedshow geweest en ik denk dat we er 

beter bovenop kunnen gaan zitten. We kunnen wel niet geremd door enige kennis allerlei dingen gaan 

roepen waardoor het gekomen is, maar we moeten vooral naar de toekomst kijken naar het belang 

van deze gemeente, zeker als we straks gefuseerd zijn. Die aanbevelingen zijn een stap in de goede 

richting, maar wat ons betreft niet de laatste stap, maar het begin van een nieuwe traject om het goed 

te maken. Dank u. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel mijnheer Van der Linden, aangezien SRH en EEN Haarlemmermeer 

niet aanwezig zijn, is het nu de beurt aan het college. Mijnheer Nederstigt, gaat uw gang. 

 

Wethouder NEDERSTIGT: Dank u wel voorzitter. Allereerst zou ik bijna willen zeggen: 'Ik kan het niet 

meer met u eens zijn dan u heeft uitgesproken'. Ik ben het echt volledig met de inhoud en de toon en 

de vorm die uw raad heeft gekozen eens. We maken ons ook grote zorgen. We zijn overigens onder-

deel van een gemeenschappelijke regeling. Ik wil wel even meegeven dat we het zogenaamde 

Spaarnwoude Oud hebben, dat zijn de noordelijke gebieden, en het Spaarnwoude Nieuw, de nieuwe 

gebieden die in onze eigen gemeente liggen. Dat laatste is piekfijn in orde en is financieel goed ge-

dragen. Dat eerste gedeelte, daarin hebben we een belang van 3,5% en als het gaat over de kosten, 

ziet het er niet goed uit. U heeft al lang in de gaten dat we naar die bruidsschat die we ooit hebben 

meegekregen, zitten te kijken en dat we die aan het opsouperen zijn.  

Er is een aantal mensen dat de notulen heeft gelezen, dan kan het niet anders dan dat het u is opge-

vallen dat het vooral Haarlemmermeer zelf is geweest dat een aantal keer heeft aangegeven: 'Luister, 

laten we dan in ieder geval praten over geld erbij'. Want dat is een heel belangrijk punt want ik heb 

ook een paar keer aangegeven: 'We geven gemakkelijk een paar honderd euro uit voor een avondje 

Madonna, maar een paar euro voor iets waar we heel veel plezier van kunnen hebben, vinden we 

heel erg lastig.' Daarmee geef ik ook aan dat Haarlemmermeer soms een klein beetje alleen staat in 

deze discussie want u kunt de notulen lezen, maar u kunt ook de notulen lezen van de andere ge-

meenteraden en dan zijn het met name de financiën die een lastige horde vormen.  

Ik wil graag het gesprek aangaan met mijn raad, en ik heb ook mijn collega's gevraagd: Ga het ge-

sprek aan met de raden, om te kijken of daar ruimte is. Los van het feit dat je twee kanten op kunt 

gaan; je kunt de kant opgaan van meer inkomsten, maar je kunt ook de kant opgaan van 'Willen we 

daar misschien met elkaar wat aan gaan doen?' want dat de druk op onze regio de komende jaren 

flink zal toenemen door de woningbouw, is evident en dat betekent ook dat de behoefte aan meer 

groen steeds groter wordt.  

Ik ga niet in op de vraag of u zich schuldig of niet schuldig zou moeten voelen. Ik weet wel dat we 

misschien met elkaar – en laat ik zeggen, dat deel neem ik ook even op me – hebben gedacht: de 

komende jaren ziet het er nog wel goed uit en laten we kijken hoe ver we komen. Ik denk dat we met 

elkaar een heel stevig signaal kunnen afgeven. Ik voel ook de toon die u heeft aangeslagen als een 

enorme steun in de rug om straks in het AB dit signaal van Haarlemmermeer te kunnen uitspreken. 

Dat is iets dat heel erg duidelijk is, denk ik. 
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De VOORZITTER: Interruptie van mevrouw Sedee van het CDA. Gaat uw gang. 

 

Mevrouw SEDEE: Voorzitter, het gaat ons niet alleen om het geld, daarvan hebben we al gezegd: 

'Daar komen we wel uit', maar de bestuurlijke apathie, het niet aantreden door bestuurders, het einde-

loze gekeutel in die bijeenkomsten, het gaat allemaal nergens over. 'Laten we een bezoekje doen aan 

deze vrijwilligersgroep, en misschien kunnen we eens praten over dit gedeelte…' Het gaat allemaal 

nergens over! Waarom heeft u niet gewoon de gemeenschappelijke regeling aangepast zoals is aan-

bevolen? Waarom zijn er geen afspraken gemaakt met Staatsbosbeheer? Waarom worden er geen 

stakeholders betrokken bij alle ontwikkelingen in Spaarnwoude zoals gezegd wordt? Stakeholders 

worden niet betrokken. Participatie is een groot goed, wordt hier steeds gezegd, maar kennelijk niet in 

het recreatieschap. Het gaat om het bestuurlijke niet-handelen wat hier gebeurt, niet over het geld. 

 

De VOORZITTER: U bent door uw tijd heen, misschien nog en minuutje straks als we snel gaan, maar 

ik waarschuw vast even. Mevrouw Van der Veer had ook een reactie, mevrouw Van der Veer. 

 

Mevrouw VAN DER VEER: Ja inderdaad, ik wil de portefeuillehouder meegeven dat er wat mij betreft 

eerst een goedde visie moet liggen voordat we überhaupt over meer geld beschikbaar gesteld door 

onze gemeenteraad gaan praten. 

 

De VOORZITTER: Mijnheer Nederstigt, gaat uw gang. 

 

Wethouder NEDERSTIGT: Voorzitter, ik was met een aanloopje bezig en ik wilde een aantal dingen 

vertellen, onder andere dat we ons dat als bestuur ook hebben aangetrokken. Dat staat ook aangege-

ven in het u meegegeven persbericht, dat we de aanbevelingen ook omarmen en dat we daarmee ook 

aan de gang moeten gaan. Dus het is ook de voorzitter van het recreatieschap geweest, gedeputeer-

de Tekin, die heeft gezegd: 'Dit trek ik me echt aan en ik ga daar nu ook echt werk van maken.' Dit is 

overigens een voorzitter die pas een jaar actief is.  

Dus we omarmen het en we trekken het ons aan en ik denk ook dat we eensgezinder zullen moeten 

zijn. Ik verwacht ook dat andere raden met net zo'n geschrokken reactie zullen komen. En ja, ik heb 

ook aangegeven, en ook dat staat in de notulen, dat er met Haarlemmermeer te spreken valt over een 

eventuele extra bijdrage als daar een heel goede gedegen visie onder ligt. Dat is letterlijk in de notulen 

terug te vinden. 

 

De VOORZITTER: Mijnheer Groothand wil graag even interrumperen. Gaat uw gang. 

 

De heer GROOTHAND: Ik denk dat u in de buurt van de essentie komt, er moet een goede visie aan 

ten grondslag liggen, maar u zou het nog waardevoller maken wanneer u ons nu vertelt wie die visie 

moet maken want ik ben bang dat die wel eens wat met een bank te maken kan hebben 

  

De VOORZITTER: Mijnheer Van Dijk, Forza! 

 

De heer VAN DIJK: Voorzitter, goed betoog van de wethouder, echter, ik mis nog steeds de eigen 

verantwoordelijkheid. Waarom heeft de wethouder een rapport nodig gehad van de gezamenlijke Re-

kenkamers om achter deze problemen te komen? Had hij dat niet eerder gesignaleerd? Ik ben het ook 

met mevrouw Sedee eens dat het ook gaat om de bestuurlijke merites, zijn deze mensen wel in staat 

of capabel om überhaupt een langetermijnvisie met elkaar te realiseren?  

 

De VOORZITTER: Nu is de wethouder net begonnen aan zijn termijn dus misschien is het goed om 

hem nog even gelegenheid te geven vragen te beantwoorden. Mijnheer Nederstigt, gaat uw gang. 
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Wethouder NEDERSTIGT: In 2016 is in het bestuur een aantal acties besproken en ook vastgesteld 

en deze worden bevestigd, dat staat ook letterlijk in onze reactie, door dit rapport van de Rekenkamer.  

Er is een aantal keer gememoreerd: 'Waarom ga je niet in de slag met Staatsbosbeheer bijvoorbeeld?'  

De hele situatie wordt natuurlijk wel bemoeilijkt door de serieuze, stevige bezuinigingen die in 2011 

zijn doorgevoerd door toenmalig staatssecretaris Bleeker waardoor eigenlijk apathie bij Staatsbosbe-

heer ook aanwezig was. De omstandigheden hebben het ons niet allemaal even makkelijk gemaakt, 

maar ik blijf zeggen, ik ervaar het als steun, maar dit rapport helpt misschien wel om het gehele AB en 

het gehele DB eens even met de neus op de feiten te drukken en te zeggen: 'Jongens, we moeten 

hiermee aan de slag want over een paar jaar hebben we wel een heel erg serieus probleem'. Natuur-

lijk is het voor ons als Haarlemmermeerders heel erg belangrijk en dat heb ik ook telkens gememo-

reerd, maar een gemeenschappelijke regeling doe je niet alleen.  

Communicatie, ja, ik gaf al aan dat jaarlijks de jaarcijfers, de verslagen met u worden gedeeld en jaar-

lijks is er dan ook een bijeenkomst. De laatste jaren is er een andere belangstelling geweest, wat we 

eigenlijk niet met elkaar durven zeggen, voor wat voorlag. Trek ik me dat aan? Ik denk dat iedereen 

die die schoen het beste past, die schoen maar eens moet aantrekken. Ik wil in ieder geval heel erg 

graag met u in gesprek gaan over hoe we dit het beste kunnen aanpakken. Het zal wel helpen dat we 

straks de gemeentelijke herindeling hebben, want er is ook wat geroepen over bestemmingsplannen 

en als we straks, vanaf 2019, feitelijk een grotere gemeente zijn, kunnen we ook zelf sturen op datge-

ne waar u nu terecht een aantal opmerkingen over maakt want dan is het ons grondgebied waar we 

het hier over hebben. Want het gaat over dat grondgebied waar misschien wat meer actie nodig was 

geweest. 

Er zijn een heleboel vragen gesteld, maar ze komen allemaal op hetzelfde neer, ik denk dat we daar 

in het gesprek dat volgt en mogelijkerwijze ook later nog eens, uitvoerig over kunnen praten. Ik voel 

het over het algemeen als een steun in de rug. 

Ik wil nog wel een ding vertellen. Er is iets gesuggereerd over een voortrekkersrol maar ik zou de vol-

gende vergadering tegen mijn collega's willen zeggen wat ik hier heb opgevangen en ik wil meenemen 

dat die voortrekkersrol eigenlijk zou moeten gelden voor ons allemaal. We vinden het allemaal zo be-

langrijk, maar laten we dan ook maar eens met elkaar gezamenlijk de mouwen uit de handen steken 

want natuur komt niet zomaar, daar moet je echt wat voor doen. 

Voorzitter, dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Van Straten, VVD, gaat uw gang. 

 

Mevrouw VAN STRATEN: Ik neem aan dat dat al in de afgelopen jaren eerder ter sprake is gekomen, 

dan vraag ik me toch echt af waarom nu dan wel zou lukken wat eerder niet is gelukt. 

 

De VOORZITTER: Mijnheer Nederstigt, gaat uw gang. 

 

Wethouder NEDERSTIGT: Voorzitter, ik denk dat het rapport van de Rekenkamercommissie een heel 

helder en heel stevig en duidelijk signaal is geweest en dat kan wat mij betreft in ieder geval niet ont-

kend worden en dat mag ook niet meer dienen om verder uitstel van de aanpak mogelijk te maken. 

 

De VOORZITTER: Ik heb even meegeschreven en de vragen genoteerd, ik denk inderdaad dat u bij-

na alle vragen beantwoord heeft. Ik mis er nog eentje: Of er als er een groei van het aantal inwoners 

is, dan ook een hogere bijdrage komt. Die kwam van de PvdA. 

 

Wethouder NEDERSTIGT: Ja, ik vind dat een heel boeiende gedachte, maar ik denk dat het onder-

deel moet zijn van een visie en ik vind ook dat het bestuur daarmee moet komen, maar ik neem ook 

alle signalen hier mee om eens te kijken hoe we dat het beste kunnen doen. Dit lijkt me in ieder geval 

een heel logisch voorstel. 
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De VOORZITTER: Dank u wel, dan gaan we naar de tweede termijn. Ik ga het rijtje even af en kijk 

hoeveel tijd er nog is. CDA, als u een heel korte opmerking kunt maken, gunnen we u nog wat tijd. 

 

Mevrouw SEDEE: Ik ben u dankbaar, voorzitter, maar ik heb eigenlijk maar een opmerking en dat is 

dat ik de reactie van de wethouder, waarvoor ik hem bedank, bijna te gênant voor woorden vind. Hier 

ligt een rapport dat zoveel zegt als: 'Hier ligt een brevet van onvermogen'. Het had u gesierd als u had 

gezegd: 'Inderdaad, we zijn tekortgeschoten, maar met het rekenkamercommissierapport in de hand 

beloven we dat we alles eraan zullen doen om verbetering aan te brengen'. Niets van dat alles, het is 

doorschuiven naar een andere gemeente en bedanken, en de raad bedanken en we gaan praten over 

een visie, ik vind het gênant, het spijt me zeer. 

 

De VOORZITTER: Helder. Dank u wel. Mijnheer Boerop, CDVP. 

 

De heer BOEROP: Voorzitter, dank u wel. Wij zijn zeer verheugd te horen dat de wethouder nadenkt 

over een voortrekkersrol. Ik wil dat zeker ondersteunen, op welk gebied dan ook, omdat hier zeker wat 

moet gebeuren. Ik heb ook andere rapporten gelezen over wat de mogelijkheden zijn of kunnen zijn in 

Spaarnwoude. Ik gaf net al aan: Spaarnwoude geeft energie, dat moeten we zeker omarmen, iets dat 

aansluit bij ons en zeker omdat het zo meteen op ons grondgebied is. Dus ik hoop dat dat zeker ver-

dergaat. Veel verder dan, zoals de VVD zegt, de provincie. Ik vind dat we ons hard moeten maken 

daarvoor. En ik vind niet dat de provincie dat moet doen, maar dat wij dat moeten doen en niet dat we, 

zoals D66 zegt, 'Een rondje langs de raden gaan'. Dat kost veel te veel tijd. We moeten nu actie on-

dernemen, dat kunnen we, met het CDA, alleen maar omarmen op dit moment. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: VVD. Mevrouw Van Straten. 

 

Mevrouw VAN STRATEN: Ik wil deels reageren op mijnheer Boerop. Het is niet dat wij niet in the lead 

zouden moeten zijn – en dan is het tevens een vraag aan de andere collega's – maar ik ben nog niet 

heel erg overtuigd na de woorden van onze wethouder dat het nu heel erg anders gaat dan tot nu toe. 

Dus ik ben echt op zoek naar 'Wat kunnen we concreet doen om iemand die kar te laten trekken?' En 

ik stel toch voor om die provincie een voortrekkersrol te geven, juist omdat ze boven de andere ge-

meenten staan en onze gemeente natuurlijk een beperkt deel heeft in de regeling en de provincie 

daarin denk ik echt een voortrekkersrol kan nemen. Ik hoor het graag, we zijn hier om kaders mee te 

geven, collega-raadsleden, laat horen wat jullie ervan vinden want wellicht kunnen we onze wethouder 

wel op pad sturen met een boodschap. 

 

De VOORZITTER: D66, mijnheer Meegdes, u heeft nog iets meer dan een minuut. 

 

De heer MEEGDES: Ja, dank u wel voorzitter. Die kaders zou ik best willen meegeven, maar dan wil 

ik ook graag keuzes voorgelegd krijgen, gaan we dan voor meer evenementen of gaan we dan voor 

minder maaien en voor welke gebieden dan? Dat soort keuzes. Daar hebben we een aparte sessie 

voor nodig, daar sluit ik me aan bij mevrouw Berk en mijnheer Van Dijk, volgens mij is dat verstandig 

en dan moeten we ook met de andere raden om tafel. 

Wat me wel zorgen baart, is dat de participanten het vaak niet met elkaar eens zijn. Ook bij het ver-

haal 'Er moet meer geld bij', als de andere participanten dat niet doen, hoe komen we dan daaruit? Ik 

maak me daar zorgen over en ik heb daar ook nog niet echt een oplossing voor gehoord, hoe we 

daaruit moeten komen. Toch mijnheer Boerop, volgens mij gaan we als gemeenteraden over dit soort 

keuzes en moeten de gemeenteraden worden betrokken. Tot nu toe zijn ze te weinig betrokken in mijn 

ogen dus graag dat rondje langs de gemeenteraden en misschien wel met de gemeenschappelijke 

gemeenteraden het daar eens over hebben want dan kunnen we ook… 
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De VOORZITTER: U krijgt een interruptie van de VVD, mevrouw Van Straten, gaat uw gang. 

 

Mevrouw VAN STRATEN: Ik wil een beetje voorkomen dat we met het oproepen tot nog een sessie 

hierover als raad niet te veel op de stoel van de bestuurder gaan zitten. Dat we niet te veel zeggen 

hoe het zou moeten, het gaat enkel om het kaders meegeven. Volgens mij kunnen we die allemaal 

best vanuit onze eigen ideologie en kleur bedenken dus laten we het proces ook niet onnodig vertra-

gen omdat we zelf zo graag willen bepalen hoe het moet.  

 

De VOORZITTER: Daarmee bent u door uw tijd heen. Mijnheer Meegdes, gaat uw gang. 

 

De heer MEEGDES: Ik zeg ook niet dat de wethouder op zijn handen moet gaan zitten in het dagelijks 

bestuur, die moet ook echt aan de slag en er zijn genoeg aanbevelingen. Maar volgens mij moeten 

wij, om die kaders mee te kunnen geven, wel de keuzes kennen als gemeenteraad en moeten we er-

achter zijn wat het nou betekent als we meer festivals gaan doen, wat het betekent als we meer of 

minder gaan maaien, wat kost dat? Dat soort keuzes moeten we kennen, willen we de wethouder 

goed op pad kunnen sturen. Dat was mijn reactie. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Ik zie de vinger van mevrouw Berk, heeft u een interruptie? 

 

Mevrouw BERK: Ik doe het wel in mijn tweede termijn. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Dan nu de ChristenUnie-SGP, mijnheer De Vries, gaat uw gang. 

 

De heer DE VRIES: Als eerste sluit ik me aan bij mevrouw Van Straten wat betreft de aanpak; ik denk 

dat we niet te veel met elkaar hierover moeten praten. Binnen zo'n kleine groep van het AB is het al 

lastig genoeg om één visie te krijgen. Wat betreft de voortrekkersrol, als dat de zaken op gang brengt, 

wat ons betreft ook, provincie, ga je gang. 

Wat me doet aansluiten bij mevrouw Sedee, is dat ik de wethouder hoor zeggen dat het rekenkamer-

rapport serieus wordt genomen, terwijl ik lees dat de Rekenkamer teleurgesteld is in de daadkracht of 

liever gezegd, het gebrek aan daadkracht van het AB. Dat proef ik nog steeds een beetje uit de reac-

tie van de portefeuillehouder. Bijvoorbeeld over Staatsbosbeheer, dan denk ik: ja, dat probleem was 

er inderdaad, maar wat is er dan aan gedaan? Het is niet alleen maar een excuus. 

En ten slotte had ik een concrete vraag gesteld over wanneer we het stuk tegemoet kunnen zien. Er 

wordt in het Rekenkamerrapport gesproken over 1 januari 2019, maar wat mij betreft, hoe eerder, hoe 

beter, ik heb het liever niet op 1 december 2018. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Dan mijnheer Vonk, PvdA. 

 

De heer VONK: Voorzitter, allereerst horen we dat de rollen van DB en AB per direct uit elkaar moeten 

worden getrokken en dat regievoerende beslissers ook gewoon regie moeten voeren en moeten be-

slissen en ons een helder besluit moeten voorleggen en de uitvoeringsorganisatie moet uitvoeren en 

niet meesturen. Dat is het eerste dat hier moet gebeuren en dat kan per direct, daar hoef je helemaal 

geen rapporten voor te maken. 

Verder horen we het college zeggen dat de provincie ook wakker geschrokken is en deze taak gaat 

oppakken, dat zou natuurlijk erg mooi zijn dus daar hopen we dan maar op. En ik krijg van de voorzit-

ter een sein dat ik nu beter af kan ronden. 

 

De VOORZITTER: Ja, u bent dwars door uw tijd heen. Mijnheer Van Dijk van Forza!, gaat uw gang 

 

De heer VAN DIJK: Ja voorzitter, ik vind het jammer dat het de wethouder aan bestuurlijke reflectie 
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ontbreekt. Ik ben het eens met mevrouw Sedee, dat het zover is gekomen is toch ook mede dankzij 

de wethouder die misschien net niet opgelet heeft want hier is toch wel sprake geweest van bestuurlij-

ke verwaarlozing en niet heel kort, maar wel een langere tijd. 

Verder vinden we dat de voortrekkersrol prima kan bij onze gemeente omdat straks ook Spaarnwoude 

in onze gemeente valt en als er een langeretermijnvisie komt, is het ook makkelijker om alle partici-

panten op een lijn te zetten. 

Ik wil heel graag van de wethouder een rapportage of een nota over wat er nu precies gaat gebeuren 

met de aanbevelingen van de Rekenkamer. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Mevrouw Van der Veer, nog een halve minuut. 

 

Mevrouw VAN DER VEER: Ja, dank u voorzitter, we zijn nu natuurlijk geïnformeerd door de Reken-

kamercommissie over al deze problemen en ik vind dat de raad informeren enkel via een jaarverslag, 

niet proactief genoeg is, dus ik vraag de portefeuillehouder hoe hij dat in de toekomst wel gaat verzor-

gen; hoe houdt hij ons op de hoogte van actualiteiten die spelen? 

Verder nog even heel snel over het sessieverzoek dat ik van harte steun. Juist omdat gebleken is dat 

het algemeen bestuur dat niet goed oppakt, vind ik dat we als raad de portefeuillehouder een zetje 

moeten geven om goed beslagen ten ijs te komen bij zijn overleg. Dank u wel.  

 

De VOORZITTER: Mijnheer Groothand, HAP. Een halve minuut 

 

De heer GROOTHAND: Een halve minuut om een paar gedachten uit te spreken dan. Ik heb het ge-

voel dat ik nu hetzelfde aan het doen ben als het bestuur van de mensen daar in IJmuiden, maar het 

gaat hierom. Ieder mens moet doen wat zijn kunstje is en we hebben nu de bestuurders aan het 

woord gehad en met alle respect, maar voor een deel had je dat misschien moeten zien aankomen, 

die hebben er financieel niet van gemaakt wat ze ervan moesten maken. En we gaan bestuurlijke op-

lossingen bedenken. Ik vond de suggestie om iemand van Staatsbosbeheer of iemand van Natuur-

monumenten, of misschien twee zelfs, naar de omvang kijkend, te betrekken wel wat. Dat zouden 

misschien meer de mensen moeten zijn waaraan je denkt als het gaat om 'Hoe trek je daar de boel 

weer vlot?' Want het is geen financieel probleem, het financiële probleem is de uitkomst daarvan, 

maar het is gewoon de vraag: Hoe exploiteer je zo'n gigantische groenvoorziening? En dat kan ik niet 

dus ik moet er eigenlijk niet veel meer over zeggen, en ik maak me sterk dat het halve minuutje om is.  

 

De VOORZITTER: Ruim. Dank u wel mijnheer Groothand. Mevrouw Berk, GroenLinks. 

 

Mevrouw BERK: Dank u wel voorzitter. Collega's, we hebben eigenlijk allemaal gezegd dat we van 

harte de aanbevelingen van de Rekenkamer onderschrijven. Dan stel ik ook voor dat we richting wet-

houder uitspreken: 'Aanbeveling 1 is juist: 'Hoe gaan we richting geven aan toekomstige ontwikkelin-

gen? Hoe maken we de integrale afweging tussen natuur en recreatie? Wat is het wenselijk niveau 

voor beheer en onderhoud? Hoe besluiten we over het in evenwicht brengen van kosten en opbreng-

sten?' Wethouder, wat mij betreft gaat u dat voorwerk doen en wordt dat de inhoud van de sessie die 

wij vervolgens als raad gaan bespreken zodat we als Haarlemmermeerse raad gezamenlijk u onder-

steunen om dat dan vervolgens in te brengen om te komen tot een integrale visie. Dat zou voor mij de 

inhoud van de volgende sessie moeten zijn en daarvoor heeft u uw huiswerk te doen.  

 

De VOORZITTER: Helder. Mijnheer Van der Linden, Onafhankelijk Liberaal, ik zie u niet. Is hij er nog? 

Nee, hij is weg. Dan is er nog ruim 2,5 minuut voor het college om nog de laatste antwoorden te ge-

ven, gaat uw gang. 

 

Wethouder NEDERSTIGT: Voorzitter, dank u wel. Kennelijk is mijn boodschap, dat ik heb gezegd dat 
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het recreatieschap de aanbevelingen omarmt en daar serieus mee aan de slag gaat, dat de voorzitter 

van het schap, zijnde de gedeputeerde Tekin, al een aantal keren de laatste tijd heeft gezegd: 'En nu 

ga ik daar echt werk van maken want hier ben ik van geschrokken', nog niet helemaal duidelijk over-

gekomen. Wij omarmen dat dus.  

De voortrekkersrol en wie zou dat nou moeten doen? Misschien helpt het als ik zeg: 'Laat ik daar eens 

mijn volle gewicht tegenaanzetten en kijken of ik mijn collega's met dezelfde passie deze boodschap 

kan meegeven'. Want ik weet ook zeker dat dat wel zal gebeuren. Ik wil niet zeggen dat het nu zo'n 

beetje vijf voor twaalf is want de komende jaren hebben we echt niet die financiële problemen en het 

is ook niet uit de hand gelopen. Het is voorzien geweest, we hadden een begroting vastgesteld waarin 

we zagen dat we ieder jaar een vast bedrag daarop inteerden. Dat was die bruidsschat van € 25 mil-

joen die langzaam maar zeker is gekrompen, dat wisten we allemaal. Maar daar moet wel een einde 

aan komen. Ik heb in ieder geval aangegeven dat ik daar echt mijn gewicht tegenaan zal zetten en ik 

zal ook terugkoppelen aan de raad.  

De suggestie die mevrouw Berk heeft gedaan om deze punten als huiswerk mee te nemen, lijkt me 

hartstikke goed, maar ik geef u wel mee, het is een gemeenschappelijke regeling, ik kan met u niet die 

afspraken maken, ik kan wel beloven dat ik me ertegenaan ga bemoeien en zorgen dat ik u dat ook 

terugkoppel. Want we doen het niet alleen, we doen het met elkaar.  

 

De VOORZITTER: Helder, er is een aantal keren gevraagd om een… 

 

Mevrouw BERK: Voorzitter? 

 

De VOORZITTER: …rapportage. Ja, mevrouw Berk, gaat uw gang. 

 

Mevrouw BERK: Ik wil graag even reageren op de wethouder. 

 

De VOORZITTER: U heeft eigenlijk geen tijd meer, maar ik sta het heel kort even toe. 

 

Mevrouw BERK: Mijnheer Nederstigt, dat is juist waar het om gaat, dat we u als raad vertellen hoe wij 

denken dat we graag zouden willen zien wat u inbrengt. Dan zou de sessie de basis moeten zijn voor 

de inbreng die u straks inbrengt in dat dagelijks bestuur. Ik vind het heel fijn dat u aangeeft dat u daar 

uw uiterste best voor gaat doen en dat vervolgens ook terug zult koppelen aan deze raad want ik denk 

dat we daar een nieuwe start moeten maken. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Ik kijk even rond of er behoefte leeft aan een sessie. Ik zie eigenlijk 

geen reactie. Ja? Ja, sessiebehoefte. Mevrouw Berk, dan verwacht ik van u een sessiemotivatie bij de 

griffie. Dan kan het presidium daarna gaan inplannen. 

 

Mevrouw BERK: Prima, dan neem ik daarin op dat ik graag de eerste aanzet van de visie zoals be-

schreven in de aanzet van de Rekenkamercommissie wil zien want dat is wat we net in algemeenheid 

hebben afgesproken. Maar ik zal het omzetten in een sessieverzoek. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Sedee, nog een laatste, laatste bijdrage. 

 

Mevrouw SEDEE: Ik reageer op het sessieverzoek. Ik ondersteun dat van harte. Ik hoor dat niet als 

onder curatele stellen van GroenLinks hoor, maar ik wil graag dat de stukken die we van de wethou-

der krijgen, stukken zijn met data erbij, deadlines, concrete stappen, geen visie, SMART. Wat gaat er 

gebeuren?  

 

De VOORZITTER: Mijnheer Nederstigt, u krijgt nog gelegenheid tot reactie.  
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Wilt u nog reageren, wethouder? 

 

Wethouder NEDERSTIGT: Dat lijkt me wel. Ik krijg dus wat huiswerk mee maar het lijkt me ook lo-

gisch dat ik daar dan wel even op kan studeren voordat we daar een tijdsplanning aan kunnen geven. 

Dan wil ik wel dat die ruimte er is, voorzitter.  

 

De VOORZITTER: Dat lijkt me wel want ik denk dat iedereen goed beslagen ten ijs wil komen.  

Ja, dan concludeer ik hiermee dat we aan het einde zijn gekomen van deze sessie. Dan dank ik u 

voor uw aanwezigheid en inbreng en sluit ik hiermee deze sessie. 

 


