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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-622957270 (DOS-2015-

0005815)

Contact

drs. J. van Straalen

070 - 441 61 92

j.van.straalen@pzh.nl

Onderwerp

Grensbeschrijving grenscorrectie Nissewaard en Hellevoetsluis

Publiekssamenvatting

Op 8 november 2017 hebben Provinciale Staten de Herindelingsregeling grenscorrectie 

Nissewaard en Hellevoetsluis vastgesteld. Met dit besluit komt per 1 januari 2018 de woonplaats 

Oudenhoorn in de gemeente Hellevoetsluis te liggen. Op grond van artikel 2, lid 2 van de Wet 

algemene regels herindeling hebben Gedeputeerde Staten op 12 december 2017 de 

grensbeschrijving van deze grenscorrectie vastgesteld.

Advies

1. Grensbeschrijving grenscorrectie Nissewaard en Hellevoetsluis ex artikel 2, lid 2 van de Wet 
algemene regels herindeling vast te stellen;
2. Brief aan de colleges van Burgemeester en Wethouders en de raden van de gemeenten 
Nissewaard en Hellevoetsluis vast te stellen over de vaststelling van de grensbeschrijving;
3. Brief aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en brief aan Advocaten 
Moeliker & Platteeuw vast te stellen waarmee de minister en het advocatenkantoor op de hoogte 
worden gesteld van de grensbeschrijving;
4. Te bepalen dat het besluit genoemd onder 1 wordt gepubliceerd in het Provinciaal blad;
5. De publiekssamenvatting vast te stellen over de vaststelling van de grensbeschrijving.

Besluit GS
(vastgesteld met een tekstuele machtiging voor de portefeuillehouder om de adressering en 
aanhef in de brief aan de Minister te verifiëren en de brief aan de colleges van Burgemeester en 
Wethouders en de raden van de gemeenten Nissewaard en Hellevoetsluis te splitsen in een brief 
aan de colleges en een brief aan de gemeenteraden

Bijlagen
- Grensbeschrijving grenscorrectie Nissewaard en Hellevoetsluis;
- Brief GS aan gemeenten Nissewaard en Hellevoetsluis over de grensbeschrijving;
- Brief GS aan de minister van BZK over de grensbeschrijving.
- Brief GS aan advocaten Moeliker & Platteeuw over de grensbeschrijving

Paraaf voor agendering

Behandelend ambtenaar drs. J. van Straalen Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende Hoogendoorn - Bruins Slot, MLEF digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders Baljeu, J.N.

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
A-Openbaar 12 december 2017
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1 Toelichting voor het College

Provinciale Staten hebben op 8 november 2017 de Herindelingsregeling grenscorrectie 

Nissewaard en Hellevoetsluis vastgesteld. Met deze herindelingsregeling komt de woonplaats 

Oudenhoorn per 1 januari 2018 in de gemeente Hellevoetsluis te liggen.

Op grond van artikel 2, lid 2 van de Wet algemene regels herindeling moeten Gedeputeerde 

Staten uiterlijk twee maanden na de vaststelling van de herindelingsregeling een 

grensbeschrijving vaststellen. Deze grensbeschrijving dient te worden gepubliceerd in het 

Provinciaal blad. Bijgaand treft u ter vaststelling aan de grensbeschrijving.

Ambtelijk is op verzoek van de gedeputeerde Baljeu aan Hellevoetsluis en Nissewaard verzocht 

te reageren op de concept grensbeschrijving. Hellevoetsluis kan instemmen met de 

grensbeschrijving. Nissewaard stelt ambtelijk voor om de grens over het water te laten lopen, dus 

over sectie c nummer 473, zodat perceel sectie c nummer 910 vanwege een logisch grensbeloop 

alsnog in Hellevoetsluis komt te liggen. GS wordt voorgesteld om dat ambtelijk verzoek niet te 

honoreren omdat de gemeenteraad van Nissewaard op 13 september 2017 bij het indienen van 

een zienswijze op het Herindelingsontwerp heeft besloten dat perceel sectie c nummer 910 

ingedeeld moet blijven bij Nissewaard.

Moeliker & Platteeuw advocaten hebben op 17 augustus 2017 een zienswijze ingediend op het 

Herindelingsontwerp waarbij zij voorstellen dat 4 percelen, waaronder sectie c nummer 910, 

ingedeeld blijven bij Nissewaard. GS hebben dat verzoek in het statenvoorstel 

Herindelingsregeling gehonoreerd. Op 2 november 2017, dus na sluiting van de termijn van het 

indienen van zienswijzen, heeft dit advocatenkantoor aan GS en PS verzocht om naast de 4 

percelen nog 4 andere percelen ingedeeld te laten bij Nissewaard. GS hebben PS op 6 november 

2017 laten weten dat verzoek nu buiten beschouwing te laten en dat te zijner tijd bij een 

procedure tot een kleine grenscorrectie tussen beide gemeenten kan worden onderzocht of de

bewoners van de betreffende percelen ingedeeld willen worden bij Nissewaaard. PS heeft op 8 

november 2017 de Herindelingsregeling conform het voorstel van GS vastgesteld.

Financieel en fiscaal kader

Er zijn geen financiele consequenties

Juridisch kader

Tegen het besluit van Gedeputeerde Staten tot vaststelling van de grensbeschrijving staat 

ingevolge de Awb bezwaar open bij Gedeputeerde Staten en aansluitend beroep bij de rechtbank 

en hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het enkel instellen 

van bezwaar of beroep  schorst de werking van de grensbeschrijving niet. Om dit te kunnen 

bereiken zal betrokkene een verzoek om een voorlopige voorziening moeten indienen bij de 

rechtbank of de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State Er moet dan uiteraard wel 

sprake zijn van een spoedeisend belang.
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Zie onder 1 toelichting voor het college 

3 Communicatiestrategie
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