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grenscorrectie

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
1.

In te stemmen met een grenscorrectie tussen de gemeenten Uithoorn, Nieuwkoop
en Kaag & Braassem, zoals aangegeven op de bijgevoegde kaarten met kenmerk L641-1 en L-641-2;

2.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en Zuid-Holland te verzoeken
voorbereidingen te starten leidend tot de onder 1. bedoelde grenscorrectie;

3.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en Zuid-Holland te verzoeken de onder 1.
bedoelde grenscorrectie op 01 januari 2012 in werking te laten treden.

burgemeester en wethouders van Nieuwkoop

mr. G.G.G. Slooters
secretaris

F. Buijserd
burgemeester
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Toelichting
Probleemstelling
Uit de invoering van het stelsel van basisregistraties, onderdeel Basisregistratie Adressen
& Gebouwen (BAG), vloeit de noodzaak tot een grenscorrectie voort tussen Uithoorn en
Kaag en Braassem. De correctie betreft zowel gemeente- als provinciegrond. Voor het
realiseren van een logische grens in het gebied nabij Bilderdam wordt de medewerking
van Nieuwkoop gevraagd.
Inleiding
Op 2 december 2010 hebben alle betrokken gemeenten en provincies overleg gehad
over de gewenste grenswijziging. Alle betrokken gemeenteraden dienen hiervoor een
eensluidend raadsverzoek te richten aan de colleges van gedeputeerde staten van
Noord- en Zuid-Holland. In het overleg zijn met name twee zaken naar voren gekomen
die vóór de uiteindelijke besluitvorming over de grenscorrectie geregeld moeten worden:
communicatie met bewoners en de financiële consequenties.
Voor de gemeente Nieuwkoop heeft de grenscorrectie relatief beperkte gevolgen. Er
worden slechts enkele aaneengesloten percelen water overgedragen. Communicatie met
de inwoners (die gaan behoren tot een andere gemeente/provincie), overdracht van
juridische procedures of compensatie van financiële gevolgen zijn niet aan de orde.
In een Plan van Aanpak & Afspraken (bijlage 2) zijn alle regelingen en afspraken die
nodig zijn om te komen tot de uiteindelijke grenscorrectie in detail opgenomen.
Ook in de twee andere gemeenten worden voorstellen aan het college van burgemeester
en wethouders en aan de raad ingepland, zodat een eensluidend verzoek aan de
provincies kan worden gedaan.
Kader / Eerdere besluiten
De gemeente Uithoorn heeft het initiatief genomen tot een grenscorrectie en heeft de
buurgemeenten Kaag en Braassem en Nieuwkoop alsmede de provincies Noord- en
Zuid-Holland verzocht om medewerking. De aanleiding van het project ligt in de invoering
van het stelsel van basisregistraties, onderdeel Basisregistratie Adressen & Gebouwen
(BAG). Op ambtelijk niveau heeft vooroverleg plaatsgevonden en is een plan van aanpak
opgesteld.
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 januari 2011 de grenscorrectie
wenselijk verklaard en besloten de percelen water (bijlage 3) om niet over te dragen.
Beoogd effect
Het effect zal zijn: een logische grens tussen gemeenten/provincies.
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Voorgestelde besluiten / Argumenten:
1.1. Basisregistratie Adressen & Gebouwen
Uit de invoering van het stelsel van basisregistraties, onderdeel Basisregistratie Adressen
& Gebouwen (BAG) vloeit de noodzaak tot een grenscorrectie voort. De grens tussen
Uithoorn en Kaag en Braassem loopt dwars door enkele woningen.
1.2. Een logische gemeente/provinciegrens
Uit de als bijlage 2 toegevoegde plattegrond blijkt dat de grens tussen de gemeenten
Nieuwkoop, Uithoorn en Kaag en Braassem en daarmee de grens tussen Noord- en
Zuid-Holland, een grillig en onlogisch verloop kent. Uithoorn en Kaag en Braassem
stellen voor de grens zodanig te wijzigen dat er een logische grens ontstaat die mede
recht doet aan de eisen, gesteld in het stelsel van basisregistraties (paragraaf 1.3.1 van
de regeling Basis Gebouwen Registratie, bijlage 4).
1.3 Grens midden door De Drecht
Van Nieuwkoop wordt de overdracht gevraagd van percelen water in de rivier De Drecht
met enkele strookjes grond aan de noordzijde van De Drecht. Het gevolg zal zijn dat de
grens tussen Nieuwkoop, Uithoorn en Kaag en Braassem, alsmede de grens tussen de
provincies Zuid- en Noord Holland, komt te lopen door het midden van De Drecht, zoals
aangegeven op de als bijlage 3 toegevoegde plattegronden.
Kanttekeningen:
1.1. Onderhoud en beheer door Hoogheemraadschap
De percelen water (en beschoeiingen) worden onderhouden door het
Hoogheemraadschap van Rijnland. Het hoogheemraadschap is tevens
vaarwegbeheerder.
1.2. Om niet overdragen
Het verbinden van een economische waarde aan water in een rivier met een openbare
functie, waarvan het beheer ligt bij het Hoogheemraad, is bijzonder moeilijk. Het ‘om niet’
overdragen van de percelen ligt voor de hand.
Risico’s / Beheersmaatregelen

Financiële / Personele / Juridische consequenties
1.1 Overdracht om niet
Op grond van artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet is het college bevoegd tot het
verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen. Op basis van dit artikel is besloten tot
het (om niet) overdragen van gemeentelijke eigendommen. Behalve een beperkte
verschuiving van de gemeente-/provinciegrens heeft de overdracht van de percelen geen
financiële, personele of juridische gevolgen voor Nieuwkoop.
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1.2. Verzoek aan provincies
Voorts zijn voor dit project de regels van de wet Algemene regels herindeling (artikelen 1,
3, 8 en 9, zie bijlage 4) van toepassing. Aangezien de te corrigeren gemeentegrenzen
tevens provinciegrenzen betreffen, zal de procedure voor de grenscorrectie door de
provincies moeten worden doorlopen. De betrokken gemeenteraden dienen hiervoor een
eensluidend raadsverzoek te richten aan de colleges van gedeputeerde staten van ZuidHolland en Noord-Holland. Na ontvangst van het raadsverzoek doorlopen de provincies
Noord- en Zuid-Holland de vereiste procedure, gericht op een gecorrigeerde gemeente-/
provinciegrens per 1 januari 2012.

Achterliggende stukken die ter inzage liggen
1. Collegebesluit d.d. 18 januari 2011;
2. Plan van Aanpak en Afspraken;
3. Plattegronden (L-641-1 en L-641-2) met de over te dragen percelen, oude- en
nieuwe gemeente-/provinciegrenzen;
4. Relevante juridische bepalingen;

Advies meningsvormende raad
(griffie)
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