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Beantwoording schriftelijke vragen fractie PvdA over
het Rijksbesluit ruimtereservering parallelle Kaagbaan

-5 JULI 2013

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij ontvangt u onze reactie op het Rijksbesluit algemene regels ruimtelijke ordening met
betrekking tot de ruimtereservering parallelle Kaagbaan. Vooruitlopend op dit Rijksbesluit zij
wij reeds door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in de gelegenheid gesteld om een
reactie te geven op het besluit tot de ruimtereservering. Deze reactie heeft u reeds
ontvangen in het kader van de procesbrief Structuurvisie Mainport Amsterdam Schiphol
Haarlemmermeer (SMASH).
Op 2 juli jl. hebben wij hieromtrent schriftelijke vragen ontvangen van de fractie van de PvdA.
Onderstaand treft u de beantwoording aan .
Vraag 1:
Onderstreept het college nog het standpunt dat deze reservering onwenselijk is, vanwege de
ontwikkeling van Rijsenhout?
Vraag 2:
Gaat het College een zienswijze indienen, waarin betoogd wordt dat de reservering
onwenselijk is vanwege de mogelijke ontwikkeling van Rijsenhout, of heeft het college dit
reeds gedaan?
Antwoord: zie bijgaande reactie en de eerder door u ontvangen reactie op het conceptbesluit.
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Vraag 3:
Wat gaat het College nog meer op korte termijn ondernemen om realisatie van de parallelle
Kaagbaan voorgoed van de agenda af te krijgen?

Antwoord: wij zullen ons standpunt, i.c. ook het ontbreken van nut en noodzaak, inbrengen
in het vóór 2015 door het Rijk te initiëren overleg met Provincie NH , Schiphol en
Haarlemmermeer. Die onderbouwing en zicht op de uitstralingseffecten van de reservering is
naar ons oordeel als eerste noodzakelijk om een besluit te nemen over de continuering van
het reserveringsbeleid . De ruimtelijke consequenties en effecten op hinder, als
uitstralingseffecten van deze grondreservering, hebben ook een relatie tot SMASH . Ook
onze directe betrokkenheid bij SMASH biedt de gelegenheid ons standpunt over de
parallelle Kaagbaan in te brengen.
Wij vertrouwen erop u hiermee te hebben geïnformeerd.
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Geachte mevrouw Mansveld ,
Op 14 jun i jl. is de zienswijze procedure voor wijziging van het Beslu it algemene regels
ruimtelijke ordening voor de ruimtereservering van de parallelle Kaagbaan gestart.
Wij vinden het positief, dat voorafgaand aan de publicatie van de terinzagelegging van het
Besluit vooroverleg heeft plaatsgevonden tussen uw ministerie en Haarlemmermeer.
Wij zijn verheugd dat u, naar aanleiding van onze reactie op het concept-besluit, d.d. 16 mei
2013 vóór 2015 het initiatief zal nemen om met de Provincie NH, Schiphol en de gemeente
Haarlemmermeer in gesprek te gaan over het reserveringsbeleid voor de parallelle
Kaagbaan.
Tijdens dit traject zullen criteria worden opgesteld die van belang zijn bij de afweging voor
een langdurige reservering.
Graag willen wij in gezamenlijk overleg komen tot deze criteria en de daarvoor benodigde
beleidsinformatie. Die beleidsinformatie is van groot belang voor een afgewogen besluit over
de langdurige reservering, in de wetenschap dat die reservering van de parallelle Kaagbaan
dan onnodig op de omgeving blijft drukken.
Terecht geeft u aan dat de beleidsinformatie onder meer de ruimtelijke consequenties en
effecten op hinder inzichtelijk dient te maken . Juist met het oog op de uitstralingseffecten
van een langdurig reserveringsbeleid is dit inzicht essentieel. Aangezien de benodigde
beleidsinformatie niet limitatief is opgenomen in het voorliggende Besluit pleiten wij ervoor,
zoals ook in onze reactie van 16 mei jl. is benadrukt, eveneens de onderbouwing van nut en
noodzaak bij het te initiëren overleg te betrekken .
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In het verlengde van bovenstaande is het moment, waarop een besluit over continuering van
de ruimtelijke reservering genomen kan worden, zo geformuleerd , dat dit besluit tussen 'nu
en ooit' aan de orde is . Refererend aan onze bestuurlijke reactie van 16 mei jl. achten wij
deze onbepaalde tijd niet wenselijk voor de ontwikkelingsmogelijkheden in het gebied
rondom de grondreservering. Wij pleiten er voor, conform het eerdergenoemde bestuurlijk
overleg in 2011, op basis van het te initiëren overleg de haalbaarheid van het op korte
termijn nemen van een besluit over de continuering van het reserveringsbeleid te bespreken .
Bij de achtergrond van het Besluit (paragraaf 1.2.2. reserveringsbeleid) geeft u aan dat een
ontwerp van het besluit op bestuurlijk niveau besproken is met de provincie NH, de
gemeente Haarlemmermeer en Schiphol , waarbij alle partijen akkoord zijn gegaan.
Nogmaals willen wij erop wijzen dat het destijds voorliggende Besluit afwijkt van het in
november 2011 besproken ontwerpbesluit. De instemming betrof in die zin met name de
gemaakte afspraken over de beleidsinformatie, inzicht in de consequenties en het moment
waarop een besluit over langdurige ruimtelijke reservering wordt genomen.
Wij hechten aan de voortzetting van de huidige samenwerking en zien uw initiatief voor een
(bestuurlijk) overleg tegemoet, om daarmee in gezamenlijkheid tot een volwaardige
onderbouwing van (de continuering van) het reserveringsbeleid te komen .

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
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