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Onderwerp: Grenscorrectie Stichtse Vecht-Wijdemeren 
 
Voorgestelde behandeling: ter kennisname 
 

Aan Provinciale Staten, 
 

Inleiding 

De (voormalige) gemeente Loenen en de gemeente Wijdemeren hebben ons verzocht een 
grenscorrectie goed te keuren waarbij een perceel van de gemeente Wijdemeren aan de Dirck A. 
Lambertzkade te Kortenhoef (GVL00 B 2605) wordt gevoegd bij de (nieuwe) gemeente Stichtse 
Vecht. Dit is alleen mogelijk wanneer ook het tussenliggende kadastrale perceel LDT00 H 0456, 
zijnde de toegangsweg tot het perceel, wordt meegenomen in de grenscorrectie. Wij kunnen dit besluit 
van beide gemeenteraden daarom niet goedkeuren. Bovendien betreft het hier een provinciale 
grenswijziging waarover Provinciale Staten van beide provincies een besluit moeten nemen. Daarom 
wordt voorgesteld - in overleg met de gemeenten Stichtse Vecht en Wijdemeren en de provincie 
Noord-Holland - een nieuwe procedure te starten voor de grenscorrectie. 
 
Voorgeschiedenis 
De gemeente Loenen heeft op 14 september 2010 ingestemd met een grenscorrectie voor het perceel 
aan de Dirck A. Lambertzkade nr. 5 (zonder het aanpalende perceel), de gemeente Wijdemeren heeft 
dat op 16 september 2010 gedaan. Beide gemeenten hebben ingestemd met de grenswijziging en GS 
verzocht goedkeuring te verlenen aan dit besluit.  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Realiseren van de grenscorrectie per 1 januari 2012. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
Na het besluit tot het starten van de arhiprocedure worden de gemeenten Stichtse Vecht en 
Wijdemeren, de eigenaren van de betrokken percelen en de provincie Noord-Holland geïnformeerd 
over het voornemen tot een grenswijziging. GS van Utrecht zullen een herindelingsontwerp 
vaststellen. Dit wordt toegestuurd aan de betrokken gemeenten, het waterschapsbestuur en de minister 
van BZK. Het herindelingsontwerp wordt ter inzage gelegd door de gemeenten Loenen en 
Wijdemeren De gemeenteraden van Stichtse Vecht en Wijdemeren, Provinciale Staten van Noord-
Holland en alle andere belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen. Met inachtneming van de 
ingediende zienswijzen stellen Gedeputeerde Staten van Utrecht en Noord-Holland gezamenlijk de 
concept-herindelingsregeling vast. Provinciale Staten van beide provincies dienen een gelijkluidend 
besluit te nemen over de herindelingsregeling tot de provinciale grenscorrectie. Als sluitstuk van de 
arhiprocedure wordt de minister van Binnenlandse Zaken verzocht het wetgevingstraject te starten 
voor de grenscorrectie.  
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Aan GS van Noord-Holland wordt gevraagd of zij instemmen met de hierboven beschreven procedure. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis nemen van het voornemen om een grenscorrectie te realiseren tussen de gemeenten Stichtse 
Vecht en Wijdemeren en tussen de provincie Utrecht en provincie Noord-Holland. 
 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
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