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 Bijlage(n) : Herindelingsontwerp 
 

Onderwerp: Herindelingsontwerp grenscorrectie Stichtse Vecht-Wijdemeren 
 
Voorgestelde behandeling: ter kennisname 
 

Aan Provinciale Staten, 
 

Inleiding 
Wij hebben op 15 maart 2011 het herindelingsontwerp vastgesteld voor de grenscorrectie tussen de 
gemeenten Stichtse Vecht en Wijdemeren. Twee percelen aan de Dirck A. Lambertzkade in 
Kortenhoef worden toegevoegd aan de gemeente Stichtse Vecht. 
 
Aanleiding 
De grenscorrectie wordt uitgevoerd op verzoek van de bewoners van één van de percelen (het andere 
perceel is onbebouwd) en wordt ondersteund door de gemeenten Stichtse Vecht en Wijdemeren. 
Omdat het een provinciale grenscorrectie betreft is besluitvorming nodig door Provinciale Staten van 
de betrokken provincies Noord-Holland en Utrecht.  
 
Voorgeschiedenis 
Op 8 februari jl. hebben wij besloten tot het starten van de arhiprocedure gericht op de grenscorrectie 
van de twee percelen GVL00 B 2605 en LDT00 H 0456. De gemeenten Stichtse Vecht en Wijdemeren 
en de provincie Noord-Holland zijn geïnformeerd over de start van de Arhiprocedure. Deze partijen 
hebben aangegeven af te zien van de mogelijkheid tot het voeren van open overleg.   
 
Essentie / samenvatting: 
Omdat alle betrokken partijen afzien van het voeren van open overleg hebben wij het 
herindelingsontwerp vastgesteld, gericht op de grenscorrectie van de twee percelen GVL00 B 2605 en 
LDT00 H 0456. Kortheidshalve verwijzen wij naar het herindelingsontwerp en de bijbehorende 
kadastrale kaart.  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Realiseren van de grenscorrectie per 1 januari 2012 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
Het herindelingsontwerp wordt nu ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen tot 16 mei 2011 een 
zienswijze indienen. De gemeenteraden van Stichtse Vecht en Wijdemeren en Provinciale Staten van 
Noord-Holland en kunnen tot 21 juni 2011 een zienswijze indienen. Vervolgens zullen wij, samen met 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland een concept-herindelingsregeling opstellen. Deze regeling 
wordt ter besluitvorming aan u en aan Provinciale Staten van Noord-Holland voorgelegd. Tenslotte 
wordt van de vaststelling van de herindelingsregeling een mededeling gedaan aan de minister van 
Binnenlandse Zaken.   
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Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis nemen van het herindelingsontwerp en de vervolgprocedure voor de grenscorrectie.  
 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De plv.secretaris, drs. K. Wisotzky MBA 
 


