
Besluit van Provinciale Staten van 
Noord-Holland van 7 november 2011, tot 
vaststelling van de herindelingsregeling 
grenscorrecties Noord-Holland en Zuid-
Holland, grenscorrecties tussen de 
gemeenten Kaag en Braassem, 
Nieuwkoop, Uithoorn en de gemeenten 
Hillegom en Bloemendaal.
 
Provinciale Staten van Noord-Holland;

Gelet op de voordracht van Gedeputeerde Staten 
van Noord-Holland van 6 september 2011, met 
kenmerk 2011/47090;

Overwegende dat de grenscorrecties Kaag en 
Braassem, Nieuwkoop, Uithoorn en Hillegom en 
Bloemendaal gepaard gaat met een wijziging van 
de provinciegrens Zuid-Holland en Noord-
Holland;

Gelet op artikel 3 van de Wet algemene regels 
herindeling; 

Besluiten vast te stellen:

Herindelingsregeling grenscorrecties Noord-
Holland en Zuid-Holland, grenscorrecties 
tussen de gemeenten Kaag en Braassem, 
Nieuwkoop, Uithoorn en de gemeenten 
Hillegom en Bloemendaal.

De als gevolg van de grenscorrectie gewijzigde 
grens als volgt vast te stellen:

Grensbeschrijving van de gewijzigde grenzen 
tussen de gemeenten Uithoorn, Kaag en 
Braassem en Nieuwkoop en de provincies 
Noord-Holland en Zuid-Holland.

I  Grensbeschrijving van de nieuwe grens 
tussen de gemeenten Uithoorn en Kaag en 
Braassem, tevens nieuwe provinciegrens 
tussen de provincies Noord-Holland en Zuid-
Holland.

De nieuwe grens begint in het punt dat gevormd 
wordt door het snijpunt van de grenzen van de 
percelen, kadastraal bekend gemeente Aalsmeer, 
sectie D, nummer 3398, gemeente Uithoorn, 
sectie A, nummer 1380 en gemeente Leimuiden, 
sectie B, nummer 1493, welk snijpunt gelegen is 
op de huidige grens tussen de gemeenten 
Aalsmeer, Uithoorn en Kaag en Braassem en de 
provincies Noord-Holland en Zuid-Holland. 
Vanaf dit snijpunt volgt de nieuwe grens de grens 
tussen enerzijds het perceel kadastraal bekend 
gemeente Aalsmeer, sectie D, nummer 3398 en 
anderzijds het perceel kadastraal bekend 
gemeente Uithoorn, sectie A, nummer 1380 tot 
aan het snijpunt van de grenzen van de percelen, 
kadastraal bekend gemeente Aalsmeer, sectie D, 
nummers 3398 en 3409 en gemeente Uithoorn, 
sectie A, nummers 321 en 1380.
Vanaf laatstgenoemd snijpunt volgt de nieuwe 
grens de grens tussen enerzijds de percelen 
kadastraal bekend gemeente Uithoorn, sectie A, 
nummers 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327 en ander-
zijds de percelen kadastraal bekend gemeente 
Uithoorn, sectie A, nummers 1380, 747, 1193 en 
1701 tot aan het snijpunt met de rechte verbin-
dingslijn tussen de punten in het verschoven 
stelsel van de rijksdriehoeksmeting, waarvan de 
coördinaten zijn: 

X = 109723,05 ; Y = 469676,75 en
X = 109718,53 ; Y = 469672,43.

Vanaf dit snijpunt volgt de nieuwe grens de 
rechte verbindingslijnen naar de punten in het 
verschoven stelsel van de rijksdriehoeksmeting, 
waarvan de coördinaten zijn: 

X = 109718,53 ; Y = 469672,43 
X = 109695,62 ; Y = 469648,73 
X = 109693,78 ; Y = 469646,82 
X = 109695,11 ; Y = 469645,60 
X = 109703,93 ; Y = 469630,19 
X = 109705,49 ; Y = 469628,47 
X = 109706,60 ; Y = 469625,78 
X = 109707,29 ; Y = 469622,86 
X = 109707,31 ; Y = 469620,11 en
X = 109706,54 ; Y = 469616,48.
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Vanaf laatstgenoemd punt volgt de nieuwe grens 
de rechte verbindingslijn naar het snijpunt van 
de grenzen van de percelen, kadastraal bekend 
gemeente Uithoorn, sectie A, nummers 1801, 
1705 en 1704.

Vanaf dit snijpunt volgt de nieuwe grens de grens 
tussen enerzijds het perceel kadastraal bekend 
gemeente Uithoorn, sectie A, nummers 1801 en 
anderzijds de percelen kadastraal bekend 
gemeente Uithoorn, sectie A, nummers 1705, 
1706 en1707 tot aan het snijpunt met de 
bestaande gemeentegrens tussen de gemeenten 
Kaag en Braassem en Uithoorn, tevens de huidige 
provinciegrens tussen de provincies Noord-
Holland en Zuid-Holland.
Vanaf dit snijpunt volgt de grens de huidige 
gemeente- en provinciegrens tussen de gemeen-
ten Uithoorn en Kaag en Braassem tot aan het 
snijpunt van de grenzen van de percelen, kada-
straal bekend gemeente Uithoorn, sectie A, 
nummers 1801, gemeente Uithoorn, sectie D, 
nummer 5253 en gemeente Leimuiden, sectie C, 
nummer 1979.
Vanaf dit snijpunt volgt de nieuwe grens de grens 
tussen enerzijds de percelen kadastraal bekend 
gemeente Uithoorn, sectie A, nummers 1801, 
gemeente Uithoorn, sectie D, nummers 4697 en 
5250 en anderzijds het perceel kadastraal bekend 
gemeente Uithoorn, sectie D, nummer 5253 tot 
aan het snijpunt met de rechte verbindingslijn 
tussen de punten in het verschoven stelsel van de 
rijksdriehoeksmeting, waarvan de coördinaten 
zijn: 

X = 110012,59 ; Y = 469313,27 en
X = 110008,72 ; Y = 469308,59.

Vanaf dit snijpunt volgt de nieuwe grens de 
rechte verbindingslijnen naar de punten in het 
verschoven stelsel van de rijksdriehoeksmeting, 
waarvan de coördinaten zijn: 

X = 110008,72 ; Y = 469308,59
X = 110005,92 ; Y = 469303,23
X = 110003,68 ; Y = 469298,94 en 
X = 109995,97 ; Y = 469284,20.  

Het laatstgenoemde punt is tevens het gemeen-
schappelijk grenspunt van de gemeenten 
Uithoorn, Nieuwkoop en Kaag en Braassem en de 
provincies Noord-Holland en Zuid-Holland.

II  Grensbeschrijving van de nieuwe grens 
tussen de gemeenten Nieuwkoop en Kaag en 
Braassem. 

Vanaf het onder A. I laatstgenoemde punt volgt 
de nieuwe grens, in ongeveer noordwestelijke 
richting, de rechte verbindingslijnen naar de 
punten in het verschoven stelsel van de rijks-
driehoeksmeting, waarvan de coördinaten zijn: 

X = 109976,12 ; Y = 469296,52
X = 109958,41 ; Y = 469307,09
X = 109929,76 ; Y = 469324,72
X = 109892,09 ; Y = 469349,50
X = 109881,30 ; Y = 469367,01
X = 109865,70 ; Y = 469387,93
X = 109843,15 ; Y = 469412,27
X = 109840,16 ; Y = 469419,26
X = 109821,79 ; Y = 469432,02 en
X = 109782,85 ; Y = 469460,42. 

Vanaf het laatstgenoemde punt volgt de nieuwe 
grens de rechte verbindingslijn naar het punt in 
het verschoven stelsel van de rijksdriehoeks-
meting, waarvan de coördinaten zijn:

X = 109761.11 ;  Y = 469475.94 tot aan het snijpunt 
met de huidige gemeentegrens tussen de 
gemeenten Nieuwkoop en Kaag en Braassem.

III  Grensbeschrijving van de nieuwe grens 
tussen de gemeenten Nieuwkoop en Uithoorn, 
tevens nieuwe provinciegrens tussen de 
provincies Noord-Holland en Zuid-Holland.

Vanaf het onder A I. laatstgenoemde punt volgt 
de nieuwe grens, in ongeveer zuidoostelijke 
richting, de rechte verbindingslijnen naar de 
punten in het verschoven stelsel van de rijksdrie-
hoeksmeting, waarvan de coördinaten zijn: 

X=110008,56 ; Y=469275,96  
X=110028,50 ; Y=469254,92  
X=110050,47 ; Y=469228,17  
X=110112,04 ; Y=469150,81  
X=110169,47 ; Y=469079,25  
X=110206,84 ; Y=469032,85 
X=110254,28 ; Y=468981,09  
X=110271,13 ; Y=468964,96  
X=110300,29 ; Y=468952,16  
X=110312,82 ; Y=468947,97  
X=110325,35 ; Y=468943,78 en  
X=110353,20 ; Y=468930,73.  

Vanaf  laatstgenoemd punt volgt de nieuwe grens 
de rechte verbindingslijn naar het snijpunt van 
de gren¬zen van de percelen, kadastraal bekend 
gemeente Ter Aar, sectie D, nummer 1895 en 
gemeente Nieuwveen, sectie C, nummers 1843 en 
1844.
Vanaf dit snijpunt volgt de nieuwe grens de grens 
tussen enerzijds het perceel kadastraal bekend 
gemeente Nieuwveen, sectie C, nummers 1843 en 
anderzijds de percelen kadastraal bekend 
gemeente Nieuwveen, sectie C, nummers 1844 en 
1637 tot aan de huidige gemeentegrens tussen de 
gemeenten Uithoorn en Nieuwkoop, tevens de 
huidige provincie¬grens tussen de provincies 
Noord-Holland en Zuid-Holland.

Grensbeschrijving van de nieuwe grens tussen de 
gemeenten Hillegom en Bloemendaal, tevens 
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provinciegrens tussen de  provincies Zuid-Holland 
en Noord-Holland.

De nieuwe grens tussen de gemeenten Hillegom 
en Bloemendaal begint in het punt dat gevormd 
wordt door het snijpunt van de huidige provincie- 
en gemeentegrens met de rechte verbindingslijn 
tussen de punten in het verschoven stelsel van de 
rijksdriehoeksmeting, waarvan de coördinaten 
zijn:

X = 100356,64 ; Y = 481441,24 en
X = 100386,07 ; Y = 481407,05.

Vanaf dit snijpunt volgt de nieuwe grens de 
rechte verbindingslijnen naar de punten in het 
verschoven stelsel van de rijksdriehoeksmeting, 
waarvan de coördinaten zijn:

X = 100386,07 ; Y = 481407,05 
X = 100361,52 ; Y = 481378,71
X = 100379,47 ; Y = 481345,08
X = 100376,51 ; Y = 481342,11
X = 100411,44 ; Y = 481307,23
X = 100438,73 ; Y = 481305.38
X = 100438,61 ; Y = 481303,40 en
X = 100460,39 ; Y = 481284,04 (beginpunt boog). 

Vanaf laatstgenoemd punt volgt de nieuwe 
grens, met een straal van 18.00 meter, een boog 
door drie punten in het verschoven stelsel van de 
rijksdriehoeksmeting, waarvan de coördinaten 
zijn:
X = 100460,39 ; Y = 481284,04  (beginpunt boog)
X = 100470,42 ; Y = 481279,58  (midden boog)
X = 100481,17 ; Y = 481281,77  (einde boog).

Vanaf laatstgenoemd punt volgt de nieuwe grens 
de rechte verbindingslijnen naar de punten in 
het verschoven stelsel van de rijksdriehoeks-
meting, waarvan de coödinaten zijn:

X = 100483,76 ; Y = 481283,21
X = 100490,51 ; Y = 481287,66
X = 100496,14 ; Y = 481291,85 en
X = 100500,46 ; Y = 481295,07 (beginpunt boog). 

Vanaf laatstgenoemd punt volgt de nieuwe 
grens, met een straal van 38.00 meter, een boog 
door drie punten in het verschoven stelsel van de 
rijksdriehoeksmeting, waarvan de coördinaten 
zijn:
X = 100500,46 ; Y = 481295,07  (beginpunt boog)
X = 100503,88 ; Y = 481297,95  (midden boog)
X = 100506,93 ; Y = 481301,20  (einde boog).

Vanaf laatstgenoemd punt volgt de nieuwe grens 
de rechte verbindingslijnen naar de punten in 
het verschoven stelsel van de rijksdriehoeks-
meting, waarvan de coödinaten zijn:

X = 100507,41 ; Y = 481301,76
X = 100504,39 ; Y = 481311,87
X = 100499,99 ; Y = 481310,51
X = 100497,75 ; Y = 481310,99
X = 100493,41 ; Y = 481311,91
X = 100489,53 ; Y = 481313,98
X = 100483,99 ; Y = 481366,21
X = 100489,95 ; Y = 481366,85 en
X = 100486,03 ; Y = 481403,85

Vanaf laatsgenoemd punt volgt de nieuwe grens 
de rechte verbindingdlijn naar een punt in het 
verschoven stelsel van de rijksdriehoeksmeting, 
waarvan de coördinaten zijn:

X = 100566,70 ; Y = 481411,34 tot aan het snijpunt 
met de huidige grens tussen de gemeenten 
Hillegom en Bloemendaal, tevens provinciegrens 
tussen de provincies Zuid-Holland en Noord-
Holland. 

Haarlem, 7 november 2011.

Provinciale Staten van Noord-Holland,

J.W. Remkes, voorzitter. 

J.J.M. Vrijburg, wnd. griffier. 

Uitgegeven op 14 december 2011.

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.
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