
Besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland van 14 november 2011, 
nr. 2011-44626, tot vaststelling van de 
nieuwe grens van de bebouwde kom in 
de gemeente Heerhugowaard.
 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Overwegende;
dat de bestaande grens van de bebouwde kom 
ingevolge de Wegenwet van de gemeente 
Heerhugowaard is vastgesteld bij ons besluit van 
28 maart 2008 nr. 2008-12541;
dat sindsdien de bebouwing buiten de bestaande 
kom is uitgebreid;
dat het provinciaal bestuur aangegeven heeft dat 
het haar wenselijk voorkomt vanwege nieuw te 
realiseren bebouwing een aanvraag in te dienen 
om de bebouwde komgrens opnieuw vast te 
stellen;
dat de gemeenteraad van Heerhugowaard bij 
besluit van 25 augustus 2009 nr. 2009-071 een 
nieuwe grens bebouwde kom ingevolge de 
Wegenverkeerswet 1994 heeft vastgesteld 
conform de Uitvoe ringsvoorschriften  BABW 
inzake verkeerstekens, hoofdstuk II, paragraaf 4, 
borden H1 en H2 behorende bij het besluit 
administratieve bepalingen inzake het weg-
verkeer(BABW); dat wij ons met deze nieuwe 
grens kunnen verenigen; dat de nieuwe grens 
van de bebouwde kom ingevolge de Boswet van de 
gemeente Heerhugowaard is vastgesteld bij 
besluit van de gemeenteraad van Heerhugowaard 
van 25 augus tus 2009 nr. 2009-071 en dat ook 
deze grens vanwege nieuw te realiseren 
bebouwing moet worden aangepast i.r.t. ons 
besluit van 28 maart 2008.
Dat wij geen bedenkingen hebben tegen de door 
de raad van de gemeente Heerhugowaard voor-
gestelde wijzigingen 

Gelet op artikel 27 lid 2 van de Wegenwet juncto 
artikel 1 lid 5 van de Boswet;

Besluiten:

1  ons besluit van 28 maart 2008,nr. 2008-12541 
in te trekken;

2  een nieuwe grens van de bebouwde kom 
ingevolge de Wegenwet in de gemeente 
Heerhugowaard vast te stellen;

3  een nieuwe grens van de bebouwde kom 
ingevolge de Boswet in de gemeente 
Heerhugowaard goed te keuren;

4  de grenzen van de bebouwde kommen 
ingevolgde de Wegenwet, de Wegenverkeers-
wet 1994 en de Boswet in de gemeente 
Heerhugowaard samen te laten vallen;

5  bovengenoemde besluiten te publiceren in het 
Provinciaal Blad;

6  de gemeente Heerhugowaard op de hoogte te 
stellen van de bovengenoemde besluiten.

Haarlem, 14 november 2011.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

J.W. Remkes, voorzitter. 

G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.

Uitgegeven op 22 november 2011.

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.
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