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Geachte heer Van der Laan,

Op 8 mei 2017 hebben de heer Weterings en ik u een brief gestuurd waarin wij onze zorgen
uitten omtrent de ontwikkelingen op het N1 kavel aan de Wethouder van Essenweg in
Sloterdijk III.

Tot op heden hebben wij geen enkele reactie ontvangen.

Ik verzoek u binnen twee weken na verzenddatum van deze brief inhoudelijk op de brief van
8 mei jl. te reageren.

Hoogachttend,
LLBurgem jester vanjjaaflemmerliede en Spaarnwoude

cc. bob / dhr. Weterings
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Aan de leden van de gemeenteraad

31 augustus2017
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Geachte raads leden,

Naar aanleiding van eerdere vragen omtrent het N-1 terrein van commissielid, de heer
Voider hebben wij regelmatig een mondelinge update gegeven tijdens de
commissievergaderingen. Nu het zomerreces is geemdigd achten wij het zinvol om uw
commissie te informeren over de laatste stand van zaken alsmede onze chronologische
stappen te laten zien.

Vanuit het college zijn er twee portefeuillehouders direct betrokken van het proces.
Burgemeester Heiliegers vanuit vergunningen en evenementen, en wethouder Graal vanuit
milieu en geluid. Op dit moment is de heer Heiliegers het eerste aanspreekpunt.
Wij hebben diverse zorgen omtrent de ontwikkeling van het N-1 terrein, met name dat het
geproduceerde geluid en tbenemende verkeer tijdens de in- en uitstroom zorgt voor een
verminderde leefbaarheid in onze gemeente.

Hieronder zullen wij een chronologische opsomming van de stappen die vanuit de
gemeente Haarlemmerliede en Spaamwoude zijn genomen in deze casus. De heer F.
Galarce Morales is op ambtelijk niveau de trekker van de casus, indien anders aangegeven
is de heer Galarce Morales aanwezig geweest bij elk genoemd gesprek in onderstaande
opsomming.

Op 17 november 2016 heeft er ambtelijk overieg plaats gevonden met de gemeente
Haarlemmermeer, mevrouw N. Smit om een gezamenlijke strategie te bepalen. Gezien de
ambtelijke fusie op 1 januari 2018 is het van belang om de gemeente Haarlemmermeer in
het proces mee te nemen omdat er anders na 1 januari 2018 een nieuwe behandelend
ambtenaar ingewerkt moet worden.

Op 23 november 2016 heeft een gesprek plaatsgevonden met mevrouw Smit en de heer B.
Temme, beleidsregisseur van de gemeente Amsterdam. Hierin heeft de heer Temme
aangegeven dat hij ons op de hoogte zal houden van de ontwikkelingen omtrent het
evenementenhelpid pn het N-1 terrain (wat nvprigf>ns hPlaas ntet Is gghgnrH) in h* porinHo
na 23 november 2016 heeft mevrouw Smit diverse malen de bijeenkomsten van de
Kerngroep N-1 bijgewoond en de heer Galarce Morales bij gesproken na de bijeenkomst.
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