
Besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland van 10 april 2014  
nr. 245944, tot het vaststellen van en 
nieuwe grens van de bebouwde kom 
Wegenwet in de gemeente Waterland.

Overwegende:

dat de gemeente Waterland in hun e-mail van 10 
maart 2014 heeft aangegeven dat zij nieuwe 
grenzen bebouwde kom (Wegenwet) heeft 
vastgesteld aangezien de bebouwing sinds de 
laatste komgrenswijziging is uitgebreid.

dat wij geen bedenkingen hebben tegen de door 
hen voorgestelde komgrenswijziging; 

gelet op artikel 27, lid 2 van de Wegenwet;

Besluiten:

A  het vorige besluit tot het vaststellen van de 
grens bebouwde kom Wegenwet in te 
trekken;

B  de grens van de bebouwde kom Wegenwet 
van de gemeente Waterland opnieuw vast te 
stellen zoals op de bij dit besluit behorende 
kaart met een in rood getrokken lijn is 
aangegeven;

C  dit besluit ter openbare kennis te brengen 
door plaatsing in het Provinciaal Blad met 
bijbehorende kaart en door toezending aan 
het betrokken gemeentebestuur;

D  te bepalen dat het besluit van kracht wordt 
één dag na de dag van uitgifte van het 
Provinciaal Blad.

Haarlem 10 april 2014, 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

J.W. Remkes, voorzitter.

G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.

Uitgegeven op 15 april 2014,

Namens gedeputeerde Staten van Noord-Holland

G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.

Mededelingen
1  Als u belanghebbende bent kunt u binnen 

zes weken na de publicatie van dit besluit 
schriftelijk bezwaar aantekenen. Het 
bezwaar schrift kunt u sturen aan 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 
ter attentie van de secretaris van de Hoor- 
en adviescommissie, Postbus 123, 2000 MD 
Haarlem. 

  U kunt telefonisch een folder aanvragen over 
de bezwaarprocedure (023 514 41 41) of voor 
meer informatie de provinciale website 
bezoeken: www.noord-holland.nl.

2  Voor vragen of opmerkingen over het besluit 
kunt u bellen met mevrouw R. Puggioni, 
werkzaam bij de afdeling Beheerstrategie en 
Programmering Infrastructuur,  
tel. (023) 514 34 46.
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