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Bijlage(n): Herindelingsregeling en kadastrale kaart    

Aan Provinciale Staten, 
 
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. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Het realiseren van de grenswijziging per 1 januari 2012. 
 



Voorgesteld wordt om bij gelijkluidend besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland en Utrecht 
de bijgevoegde herindelingregeling vast te stellen waarmee de kadastrale percelen van de gemeente 
Wijdemeren aan de Dirck A. Lambertzkade met de kadastrale kenmerken GVL00 B 2605 en LDT00 
H 0456 toegevoegd worden aan de gemeente Stichtse Vecht conform bijgevoegde kadastrale kaart. 
 

Gedeputeerde Staten, 
 

voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

secretaris, H. Goedhart 
 



Ontwerp-besluit 

Besluit van 19 september 2011 tot wijziging van de gemeentegrens tussen de gemeenten Stichtse 
Vecht en Wijdemeren en daarmee tevens van de provinciegrens tussen de provincies Utrecht en 
Noord-Holland 
 
Provinciale Staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en Utrecht, afdeling BJZ, nummer 
80932430; 
 
Gelezen de herindelingsregeling;  
 
Overwegende dat de bewoners van het perceel aan de Dirck A Lambertzkade, de gemeenten Stichte 
Vecht en Wijdemeren en Gedeputeerde Staten van Utrecht en Noord-Holland kunnen instemmen met 
de voorgestelde grenswijziging;  
 
Gelet op het bepaalde in artikel 3 lid 2 sub b van de wet Arhi;  
 
Besluiten:  
 
� ARTIKEL 1: De bijgevoegde herindelingsregeling tot grenswijziging tussen de gemeenten 

Stichtse Vecht en Wijdemeren en tussen de provincies Utrecht en Noord-Holland bij gelijkluidend 
besluit met Provinciale Staten van Noord Holland vast te stellen; 

� ARTIKEL 2: Het college van Gedeputeerde Staten van Utrecht te verzoeken hiervan mededeling 
te doen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

� ARTIKEL 3: Het college van Gedeputeerde Staten van Utrecht te verzoeken de betrokken 
gemeenten en bewoners te informeren over de grenswijziging. 

 

voorzitter, 
 

griffier, 
 



Toelichting 
 

1. Wettelijke grondslag 
Wet Algemene regels herindeling (Arhi) 
 
2. Beoogd effect 
Realiseren van een grenscorrectie tussen de gemeenten Stichtse Vecht en Wijdemeren zodat de 
bewoners aan de Dirck A. Lambertzkade een andere postcode kunnen krijgen en geen problemen meer 
hebben met de postbezorging. 
 
3. Argumenten 
Voor het krijgen van een andere postcode is een grenswijziging noodzakelijk. 
 
4. Realisatie 
Een wijziging van een gemeente- en provinciegrens gaat in op 1 januari volgend op het jaar waarin is 
besloten tot de grenswijziging. Dit betekent dat de grenswijziging van kracht wordt per 1 januari 2012 
 
5. Juridisch 
Nvt 
 
6. Europa 
Nvt 
 
7. Communicatie 
Van het besluit tot wijziging van de grens tussen Stichtse Vecht en Wijdemeren en tussen de 
provincies Utrecht en Noord-Holland wordt door de provincie Utrecht een mededeling gedaan aan de 
minister van Binnenlandse Zaken. De betrokken gemeenten en bewoners worden door de provincie 
Utrecht per brief geïnformeerd over het besluit tot grenswijziging. 
 
8. Bijlagen 
Herindelingsregeling 
Kadastrale kaart 
 


