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Grenswijziging tussen de gemeenten Stichtse Vecht en Wijdemeren 
en tussen de provincies Noord-Holland en Utrecht 
 

Inleiding 
 
De bewoners van het perceel aan de Dirck A. Lambertzkade nr. 5 hebben gevraagd om een 
grenswijziging. Het perceel ligt in de gemeente Wijdemeren en heeft de postcode behorend bij de kern 
‘s Graveland, gemeente Wijdemeren. Het perceel is echter alleen benaderbaar vanuit Vreeland, 
gemeente Stichtse Vecht. Dit leidt tot problemen met de postbezorging. Zonder een grenswijziging is 
het niet mogelijk een andere postcode toe te kennen aan de Dirck A. Lambertzkade nr. 5. De bewoners 
van het betreffende perceel hebben verzocht om een oplossing van dit probleem. De (voormalige) 
gemeente Loenen heeft op 14 september 2010 ingestemd met een grenswijziging voor het perceel aan 
de Dirck A. Lambertzkade nr. 5, de gemeente Wijdemeren heeft dat op 16 september 2010 gedaan.   

De (voormalige) gemeente Loenen en de gemeente Wijdemeren hebben vervolgens de provincies 
Noord-Holland en Utrecht verzocht een grenswijziging 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 
grenswijziging. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en Utrecht konden dit besluit van beide 
gemeenteraden over enkel het perceel aan de Dirck A. Lambertzkade nr. 5 daarom niet goedkeuren. 
Bovendien betreft het hier een provinciale grenswijziging waarover Provinciale Staten van beide 
provincies een besluit moeten nemen. Daarom hebben Gedeputeerde Staten van Utrecht op 8 februari 
jl. besloten - in overleg met de gemeenten Stichtse Vecht en Wijdemeren en de provincie Noord-
Holland - een nieuwe procedure te starten voor de grenswijziging. 
 

Beoordeling van het verzoek 
 
Omdat het gaat om een zeer beperkte grenswijziging is het niet zinvol en nodig het voorstel voor 
grenswijziging te toetsen aan alle criteria uit het beleidskader herindeling (draagvlak, duurzaamheid, 
bestuurskracht, interne en regionale samenhang). Wel constateren wij dat er draagvlak bestaat voor de 
grenswijziging bij de bewoners van het perceel aan de Dirck A. Lambertzkade en de betrokken 
gemeente- en provinciebesturen.  
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Procedure 
 
Artikel 3 lid 2 sub b van de wet Arhi bepaalt dat een grenswijziging geschiedt bij gelijkluidend besluit 
van provinciale staten. Volgens artikel 8 lid 1 van de Wet Arhi stellen GS de colleges van B&W van 
de betrokken gemeenten in de gelegenheid met hen overleg te voeren over de wens tot grenswijziging. 
Over het besluit tot het starten van een arhiprocedure om de gewenste grenswijziging te realiseren, zijn 
de gemeenten Stichtse Vecht en Wijdemeren en de provincie Noord-Holland geïnformeerd en is per 
brief aan de betrokken gemeenten gevraagd of zij behoefte hebben aan overleg. Beide gemeenten en 
de provincie Noord-Holland hebben aangegeven dat zij afzien van het voeren van open overleg.   
 
Na het besluit tot het starten van de arhiprocedure zijn de gemeenten Stichtse Vecht en Wijdemeren, 
de eigenaren van de betrokken percelen en de provincie Noord-Holland geïnformeerd over het 
voornemen tot een grenswijziging. Op 15 maart hebben Gedeputeerde Staten van Utrecht het 
herindelingsontwerp vastgesteld. Het herindelingsontwerp is van 21 maart tot en met 16 mei ter inzage 
gelegd bij de gemeenten Stichtse Vecht en Wijdemeren en de provincies Noord-Holland en Utrecht. 
De gemeenteraden van Stichte Vecht en Wijdemeren en Provinciale Staten van Noord-Holland konden 
tot en met 21 juni een zienswijze indienen. Tevens is het herindelingsontwerp toegestuurd aan het 
waterschapsbestuur en de minister van BZK.  
 
Er zijn geen zienswijzen ingediend op het herindelingsontwerp. Daarom stellen Gedeputeerde Staten 
van Noord-Holland en Utrecht nu de concept-herindelingsregeling vast. Provinciale Staten van beide 
provincies dienen een gelijkluidend besluit te nemen over de herindelingsregeling tot de provinciale 
grenswijziging. Hiervan wordt een mededeling gedaan aan de minister van Binnenlandse Zaken door 
Gedeputeerde Staten van Utrecht 
 

Voorstel 
 
Wij stellen een grenswijziging voor waarbij twee percelen van de gemeente Wijdemeren aan de Dirck 
A. Lambertzkade te Kortenhoef worden gevoegd bij de gemeente Stichtse Vecht. Het betreft hier de 
kadastrale percelen met de nummers GVL00 B 2605 en LDT00 H 0456. Met deze grenswijziging 
wijzigt ook de grens tussen de provincies Noord-Holland en Utrecht. Op bijgevoegde kaart is de 
voorgenomen grenswijziging weergegeven. 
 


