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AANLEIDING  De Provincialeweg bij de McDonald’s bij Hoorn heeft tussen de westzijde van de Rijksweg A7 en het 
kruispunt met de Berkhouterweg drie eigenaren. Dit geeft onduidelijkheid over verantwoordelijkheden 

bij het beheer en onderhoud van deze weg. De rotonde aan de oostzijde van de Rijksweg A7 wordt 

vervangen voor een kruispunt met verkeerslichten. Met de huidige gemeentegrenzen komen met de 

inrichting van een kruispunt met verkeerslichten, de verkeerslichten binnen de gemeente Koggenland op 

terrein van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) te liggen. Als de gemeente 

Koggenland de wegen overneemt van HHNK, komt een gedeelte van de Provincialeweg in eigendom en 

beheer van de gemeente Koggenland, waarmee Koggenland verantwoordelijk wordt voor relatief hoge 

onderhoudskosten. De reconstructiekosten van het aanpassen van de rotonde in een kruispunt met 

verkeerslichten komen dan ook voor rekening van de gemeente Koggenland. Met de voorgestelde 

grenscorrectie wordt dit voorkomen, en wordt met de wegenoverdracht van HHNK naar de gemeenten, 

het betreffende deel van de Provincialeweg overgedragen van HHNK naar de gemeente Hoorn. In de 

businesscase van de wegenoverdracht is al rekening gehouden met deze overdracht.  

 

Al enkele jaren wordt er door portefeuillehouders en burgemeesters van beide gemeenten gesproken 

over een grenscorrectie. Daarbij is wederzijds eerder uitgesproken dit in uitvoering te brengen. Met de 

wegenoverdracht van HHNK naar de gemeenten is daar nu het moment voor. In de huidige situatie ligt de 

grens tussen Koggenland en Hoorn ten oosten van de oostelijke rotonde bij de A7. Met dit principebesluit 

tot grenscorrectie wordt de grens verlegd naar de westelijke zijde van de westelijke rotonde bij de A7. 

Deze grenscorrectie zou in moeten gaan op 1 januari 2022, omdat gemeente Hoorn vanaf dit moment de 

wegen van HHNK overneemt. De gemeente Hoorn wordt bij deze grenscorrectie per saldo 17.032 m² 

groter. Op de bijgaande tekening is de grenscorrectie aangegeven. 

KADER  Wet algemene regels herindeling 

Bij de voorbereiding van een herindelingsregeling tot grenscorrectie, stellen de raden van de betrokken 

gemeenten gezamenlijk een herindelingsontwerp vast en zenden dit aan gedeputeerde staten.  

 

Op het moment dat deze grenscorrectie van kracht wordt komen alle gemeentelijke voorschriften van 

Koggenland te vervallen in het naar Hoorn overgegane gebied en worden de gemeentelijke voorschriften 

van Hoorn van toepassing. 

 

 

Wegenoverdracht HHNK 

De raad neemt een besluit over de overdracht van de wegen van HHNK naar de gemeente. Mede in 

verband met deze wegenoverdracht wordt de grenscorrectie voorgesteld.  
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Ten behoeve van de wegenoverdracht is een businesscase uitgewerkt, waarin de kosten van het beheer 

en onderhoud van de over te dragen percelen zijn uitgewerkt.  

WIJ STELLEN VOOR  1. Een principebesluit te nemen voor de grenscorrectie tussen de gemeenten Koggenland en Hoorn, 

conform de bijgevoegde tekening; 

2. Het college opdracht te geven om na de principebesluiten van de raden van de gemeenten Hoorn en 

Koggenland een herindelingsontwerp op te stellen, en deze ter besluitvorming voor te leggen aan 

beide gemeenteraden. 

BEOOGD RESULTAAT  Het doel van de grenscorrectie is om de onlogische en onduidelijke gemeentegrens tussen Koggenland en 

Hoorn op te lossen. De grenscorrectie ter hoogte van de Provincialeweg tussen gemeente Koggenland en 

Hoorn heeft de volgende voordelen: 

• De gemeente krijgt meer grip op de verkeersveiligheid en krijgt meer armslag bij de Ruimtelijke 

Ordening; 

• Voor de inwoners is er één loket voor het wegenonderhoud; 

• De wegbeheerder kan het beheer van de wegen zelfstandig bepalen en coördineren. 

ONDERBOUWING  1. Een principebesluit te nemen voor de grenscorrectie tussen de gemeenten 

Koggenland en Hoorn, conform de bijgevoegde tekening; 

 

Communicatie voor weggebruikers 

Voor weggebruikers wordt de communicatie in geval van verkeersmaatregelen of schadegevallen 

vergemakkelijkt. Door deze grensreconstructie valt de gehele Provincialeweg binnen de gemeentegrens 

van Hoorn. 

 

Verduidelijking beheer en onderhoud 

Het voordeel van de grenscorrectie is dat de hele Provincialeweg binnen de gemeentegrens van Hoorn 

komt, inclusief de verkeerslichten die daar geplaatst worden en de openbare verlichting. Daarmee is er 

geen onduidelijkheid meer over beheer en onderhoud, waaronder ook tijdelijke verkeersmaatregelen en 

omleidingen vallen. Doordat er geen afstemming met andere overheden hoeft plaats te vinden over 

onderhoudsmaatregelen kan het beheer zelfstandig bepaald en gecoördineerd worden.  

 

Misverstanden bij opstellen proces-verbaal 

Voor het opstellen van processen-verbaal kan er geen misverstand meer bestaan. Met deze voorgestelde 

grenscorrectie valt de gehele Provincialeweg binnen de gemeentegrens van Hoorn. 

 

 

 

 

Adres- en vestigingswijzigingen 

Met de grenscorrectie gaan geen inwoners of ondernemers van de ene naar de andere gemeente. Het 

heeft geen toegevoegde waarde om de gevestigde bedrijven McDonald’s, Carwash Hoorn, Esso en 
Délifrance Leekerlanden toe te voegen aan de grenscorrectie. 
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2. Het college opdracht te geven om na de principebesluiten van de raden van de 

gemeenten Hoorn en Koggenland een herindelingsontwerp op te stellen, en deze 

ter besluitvorming voor te leggen aan beide gemeenteraden. 

 

Nadat beide gemeenteraden principebesluiten genomen hebben, moet er conform de ‘Wet algemene 
regels herindeling’ een herindelingsontwerp opgesteld worden, en deze ter besluitvorming aan beide 

gemeenteraden voorgelegd worden.   

 

 

 

 

 

 

 

KANTTEKENINGEN  Als de grenscorrectie niet plaatsvindt en gemeente Koggenland neemt de wegen van HHNK over, komt 

een gedeelte van de Provincialeweg in eigendom en beheer van de gemeente Koggenland, waarmee 

Koggenland verantwoordelijk wordt voor relatief hoge onderhoudskosten. De reconstructiekosten van 

het aanpassen van de rotonde in een kruispunt met verkeerslichten komen dan ook voor rekening van de 

gemeente Koggenland. Met drie wegbeheerders op een kort gedeelte van de Provincialeweg blijft er dan 

tevens onduidelijkheid over de juiste wegbeheerder van verschillende gedeelten van de Provincialeweg. 

FINANCIËN  Door de grenscorrectie wordt de jaarlijkse gemeentefondsuitkering voor Koggenland met circa € 70,- 
verlaagd en voor Hoorn met ditzelfde bedrag verhoogd. Verder zijn er aan de grenscorrectie geen kosten 

verbonden. In de businesscase van de wegenoverdracht is met deze grenscorrectie al rekening gehouden 

dat het betreffende deel van de Provincialeweg overgedragen wordt van HHNK naar de gemeente Hoorn. 

DUURZAAMHEID  Dit voorstel heeft geen relatie met duurzaamheid.  

ALTERNATIEVE 

MOGELIJKHEDEN 

 Het voorstel is om alleen de gemeentegrens te wijzigen voor het wegenperceel van de Provincialeweg, 

zodat er geen inwoners of ondernemers van de ene naar de andere gemeente gaan. Als de grenscorrectie 

niet plaatsvindt, blijft er onduidelijkheid over de juiste wegbeheerder van verschillende gedeelten van de 

Provincialeweg. Andere alternatieven zijn er niet, tenzij inwoners of ondernemers van de ene naar de 

andere gemeente gaan.  

PACT VAN 

WESTFRIESLAND 

 Voor het Pact van Westfriesland heeft deze grenscorrectie geen gevolgen.  

 

COMMUNICATIE  De grenscorrectie wordt gecommuniceerd via de gemeentelijke kanalen van de gemeenten Hoorn en 

Koggenland. Daarnaast worden McDonald’s, Carwash Hoorn, Esso, Délifrance Leekerlanden, 

Rijkswaterstaat en HHNK per brief op de hoogte gesteld van de grenscorrectie. 

VERVOLG  Het streven is dat de grens in 2022 gewijzigd wordt. Hiervoor moeten ambtelijk en bestuurlijk de 

volgende processtappen worden verricht: 

1. Gezamenlijk herindelingsontwerp opstellen en vaststellen door de gemeenteraden van Hoorn 

en Koggenland (Q3 2021) 

2. Acht weken ter inzagelegging gezamenlijk herindelingsontwerp en deze verzenden naar 

provincie (Q3/Q4 2021) 

3. Opstellen reactienota op de zienswijzen en deze eventueel verwerken in het eerdere 

herindelingsontwerp en dit totale herindelingsadvies vaststellen door de gemeenteraden van 

Hoorn en Koggenland (Q4 2021) 

4. Verzending vastgestelde herindelingsadvies naar provincie (Q4 2021) 
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Datum college: 11 mei 2021 

 

Burgemeester en wethouders van Koggenland. 

5. Het herindelingsadvies wordt door gedeputeerde staten aan Onze Minister gezonden tezamen 

met de zienswijze van gedeputeerde staten (Q4 2021) 

6. Als Onze Minister besluit op basis van het herindelingsadvies een voorstel voor een 

herindelingsregeling te doen, zendt hij het voorstel binnen vier maanden na ontvangst van het 

herindelingsadvies ter besluitvorming aan de ministerraad (Q1/Q2 2022) 

BIJLAGEN  1. Tekening voorstel grenscorrectie 


