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Eventuele gemeentelijke grenscorrectie Waadhoeke.  

Verkorte weergave van de te doorlopen procedure bij een eventuele grenswijzing, zoals besproken 

in de bijeenkomst tussen de betreffende dorpen en gemeente Waadhoeke, 4 maart 2019 te 

Marsum 

In het herindelingsadvies en -besluit dat aan de basis ligt van Waadhoeke, is een passage 

opgenomen over eventuele grenscorrecties. Deze luidt als volgt:  

O g  a    a a  a e herindeling nog bekeken worden of er behoefte is om enkele 

grenscorrecties toe te passen aan bijvoorbeeld de oostkant van Menameradiel. De provincie noemt 

in haar visie op de lokale bestuurlijke inrichting de mogelijkheid van een beperkte grenscorrectie 

aan de oostkant van de gemeente Menameradiel. Deze mogelijkheid wordt voor ogen gehouden na 

de complete herindelingsoperatie per 1 januari 2018. Door het gemeentebestuur van Menameradiel 

is aan de betreffende dorpen1 beloofd dat zij hierover hun mening kunnen laten horen en dat 

hiermee rekening zal worden gehouden bij de beantwoording van de vraag of er inderdaad moet 

 g gaa    g .  

Er is sprake van grenscorrectie als deze leidt tot verandering van het inwonertal met 10% of 

mind . Aa     aa . D     aa  ’  2.600 .  

Op een grenswijziging is de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi) van toepassing. Deze wet 

bepaald dat de raden van de betrokken gemeenten een gelijkluidend besluit moeten nemen. De 

gemeenteraden moeten het dus onderling eens zijn over de  grenscorrectie.   

Aan een eventueel te nemen raadsbesluit gaat het nodige vooraf.  De gemeente Waadhoeke moet 

allereerst nagaan of zij een grenscorrectie wil. Om daarover een mening te vormen wordt een nog 

met de betreffende dorpen en streekbelang  af te spreken proces gevolgd (NB: er is een 

werkgroep van dorpen en gemeenten ingesteld om dit proces voor te bereiden).  

Als de uitkomst van het proces is: grenscorrectie is niet gewenst, dan kan Waadhoeke aldus 

besluiten. Het is dan niet aannemelijk dat dan een afwijkend besluit wordt genomen.  

Als de uitkomst van dat proces is: grenscorrectie is wel of gedeeltelijk gewenst, dan is het primair 

aan de raad van Waadhoeke om af te wegen of deze uitkomst gevolgd wordt.  Als de raad besluit 

om de uitkomst te volgen, dan zal overleg met Leeuwarden plaatsvinden  om na te gaan of tot een 

gelijkluidend besluit gekomen kan worden. 

                                                      

1 Marsum (1052 inw.), Deinum (990), Boksum (405), Blessum (86) en het buurtschap Ritsumasyl (67)   
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Als er geen gelijkluidend besluit genomen kan worden (Leeuwarden heeft geen behoefte aan een 

grenswijziging)  dan houdt het proces daarmee in principe op. Als er wel een gelijkluidend besluit 

genomen kan worden dan is de vervolgprocedure op hoofdlijn als volgt: 

 De betrokken raden nemen een  gelijkluidend besluiten tot grenswijziging 

 U  2 aa  aa a  g  a  a    F â   

gewijzigde grensbeschrijving vast  

 De inwerkingtreding wordt bepaald op een tijdstip gelegen na de vaststelling van de 

grensbeschrijving door GS  

 Voor inwerkingtreding besluit is publicatie vereist  

  

Er is overigens een voorbereidingsprocedure op grond waarvan  inwoners hun zienswijze over de 

voorgenomen grenswijziging kenbaar kunnen maken voordat de gemeenteraden besluiten.  

 

  

 

 

 


