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tot bekendmaking van de goedkeuring van de
grenscorrectie tussen de gemeenten Weesp en
Wijdemeren alsmede van de vaststelling van de
nieuwe grensbeschrijving tussen beide
gemeenten.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

Gelet op de conform artikel 5 van de Wet algemene
regels herindeling door de raad van Weesp d.d.
25 september 2008 en 17 december 2008 en door de raad
van Wijdemeren d.d. 26 juni 2008 en 30 oktober 2008
genomen besluiten tot correctie van de onderlinge
grens;
Gelet op artikelen 2, tweede lid en 5, derde lid van de
Wet algemene regels herindeling;
Besluiten

1	Kennis te nemen van de raadsbesluiten van de
gemeenten Weesp (d.d. 25 september 2008 en
17 december 2008) en Wijdemeren (d.d. 26 juni
2008 en 30 oktober 2008) met de strekking de
grens tussen beide gemeenten te wijzigen;
2	Op grond van artikel 5, lid 3 van de Wet alge
mene regels herindeling goedkeuring te verlenen
aan de grenscorrectie tussen de gemeenten Weesp
en Wijdemeren;
3	Op grond van artikel 2, lid 2 van de Wet algemene
regels herindeling de grens tussen de gemeenten
Weesp en Wijdemeren als volgt vast te stellen:
a	Vanaf het snijpunt van de huidige
gemeentegrens met de grens tussen kadastrale
percelen WEE02H 1816 en WEE02H 233, volgt
de gemeentegrens de grens van kadastraal per
ceel WEE02H 1816 met respectievelijk de kada
strale percelen en WEE02H 233, WEE02H 1710
en WEE02H 1709 tot aan het snijpunt met de
grens van kadastraal perceel WEE02H 1797;
b	Vanaf het onder a laatstgenoemde snijpunt
volgt de gemeentegrens de grens van kadastraal
perceel WEE02H 1797 met respectievelijk de



kadastrale percelen WEE02H 1709 en
WEE02H 1815 tot aan het snijpunt met de grens
van kadastraal perceel WEE02H 1814;
c	Vanaf het onder b laatstgenoemde snijpunt
volgt de gemeentegrens de grens van kada
straal perceel WEE02H 1814 met respectievelijk
de kadastrale percelen WEE02H 1815 en
WEE02H 1809 tot aan het snijpunt met de
grens van kadastraal perceel WEE02H 1813;
d	Vanaf het onder c laatstgenoemde snijpunt
loopt de gemeentegrens in het verlengde van
de grens tussen kadastrale percelen
WEE02H 1813 en WEE02H 1814 tot aan het
snijpunt met de grens van kadastraal perceel
WEE02H 1806;
e	Vanaf het onder d laatstgenoemde snijpunt
volgt de gemeentegrens de grens tussen kada
straal perceel WEE02H 1806 met respectievelijk
de kadastrale percelen WEE02H 1809 en
WEE02H 1808 tot aan de knik in de grens
tussen kadastrale percelen WEE02H 1806 en
WEE02H 1808;
f	Vanaf het onder e laatstgenoemde punt loopt
de gemeentegrens in een rechte lijn tot aan het
punt waar deze lijn een rechte hoek maakt met
de grens tussen kadastrale percelen
WEE02H 1806 en WEE02H 1711;
g	Vanaf het onder f laatstgenoemde snijpunt
loopt de gemeentegrens in het verlengde van
de onder f bedoelde lijn tot aan het snijpunt
met de provinciale grens;
h	Vanaf het onder g laatstgenoemde snijpunt
volgt de gemeentegrens van de gemeente
Wijdemeren de provinciale grens tot aan het
snijpunt met de huidige gemeentegrens;
i	Vanaf het onder h laatstgenoemde snijpunt,
vervolgt de grens van de gemeente Wijde
meren haar huidige beloop;
j	Vanaf het onder g laatstgenoemde snijpunt
vervolgt de grens van de gemeente Weesp
haar huidige beloop;
4	Dit besluit te publiceren in het provinciaal blad en
te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de
dag volgend op de publicatie ervan;

5	Een afschrift van dit besluit te zenden aan de
Minister van BZK, de gemeenten Abcoude,
Weesp en Wijdemeren en het Kadaster.

Haarlem, 18 december 2008.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

H.C.J.L. Borghouts, voorzitter.

H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris.

Deze beslissing is namens gedeputeerde staten
genomen door het lid van het college dat met dit
onderwerp is belast.

H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris.

Uitgegeven op 22 december 2008.
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