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Burgemeester en Wethouders van: 
1. Bernisse en Spijkenisse. 
2. Rotterdam, Albrandswaard, Oud-Beijerland, 

Korendijk, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis 
en Brielle 

Gedeputeerde Staten 

Directie Leefomgeving en Bestuur 
Afdeling Bestuur 
Contact 
drs. J. van Straalen 
T 070 - 441 61 92 
j.van.straalen@pzh.nl 

Postadres Provinciehuis 
Postbus 90602 
2509 LP Den Haag 
T 070-441 66 11 
www.zuid-holland.nl 

Datum 

3 juli 2014 

Ons kenmerk 

PZH-2014-473599242B 
Uw kenmerk 

Bijlagen 
1 

Onderwerp 

Grensbeschrijving nieuwe gemeente Nissewaard. 

Geacht college, 

Gelet op de Wet tot samenvoeging van de gemeenten Bernisse en Spijkenisse van 14 mei 2014 
en gelet op het bepaalde in artikel 2, lid 2 van de Wet algemene regels herindeling hebben wij de 
beschrijving van de grens van de nieuwe gemeente Nissewaard vastgesteld. De beschrijving 
zullen wij op 9 juli 2014 in het Provinciaal Blad publiceren. 

Een afschrift van de grensbeschrijving hebben wij bijgesloten. 

Wij verzoeken u de raad van uw gemeente van ons besluit in kennis te stellen en de nodige 
bekendheid te geven aan de vastgestelde grensbeschrijving. 

Bezoekadres 
Zuid-Hollandplein 1 
2596 AW Den Haag 

Tram 9 en de buslijnen 
90, 385 en 386 stoppen 
dichtbij het 
provinciehuis. Vanaf 
station Den Haag CS is 
het tien minuten lopen. 
De parkeerruimte voor 
auto's is beperkt. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 
voor dezen, 

mw. drs. J.A.M. Hilgersom 
secretaris 

Deze brief is digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief. 

Bijlagen: 

Grensbeschrijving nieuwe gemeente Nissewaard 
Afschrift aan: 

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 



U Op i < 
Gedeputeerde Staten 

Directie Leefomgeving en Bestuur 
Afdeling Bestuur 
Contact 

drs. J. van Straalen 
T 070 - 441 61 92 
j.van.straalen@pzh.nl 

Postadres Provinciehuis 
Postbus 90602 
2509 LP Den Haag 
T 070 - 441 66 11 
www.zuid-holland.nl 

Datum 
3 juli 2014 

Ons kenmerk 

PZH-2014-473599242A 
Uw kenmerk 

Bijlagen 

Onderwerp 

Grensbeschrijving samenvoeging van de gemeenten 
Bernisse en Spijkenisse 

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZUID-HOLLAND, 

Gelet op de Wet van 14 mei 2014 tot samenvoeging gemeenten Bernisse en Spijkenisse; 

Gelet op artikel 2 van de Wet algemene regels herindeling; 

BESLUITEN: 

I De grens van de nieuwe gemeente Nissewaard als volgt vast te stellen: 

Bezoekadres 
Zuid-Hollandplein 1 
2596 AW Den Haag 

Tram 9 en de buslijnen 
90, 385 en 386 stoppen 
dichtbij het 
provinciehuis. Vanaf 
station Den Haag CS is 
het tien minuten lopen. 
De parkeerruimte voor 
auto's is beperkt. 

A. Grens met de gemeente Rotterdam 
Vanaf het snijpunt van de grenzen van de op te heffen gemeente Bernisse, de gemeente Brielle 
en de gemeente Rotterdam volgt de nieuwe grens de bestaande grens tussen enerzijds de op te 
heffen gemeenten Bernisse en Spijkenisse en anderzijds de gemeente Rotterdam tot aan het 
snijpunt van de huidige grenzen van de op te heffen gemeente Spijkenisse en de gemeenten 
Rotterdam en Albrandswaard. 

B. Grens met de gemeente Albrandswaard 
Vanaf het onder A. laatstgenoemde punt volgt de nieuwe grens de bestaande grens tussen 
enerzijds de op te heffen gemeente Spijkenisse en anderzijds de gemeente Albrandswaard tot 
aan het snijpunt van de huidige grenzen van de op te heffen gemeente Spijkenisse en de 
gemeenten Albrandswaard en Oud-Beijerland. 



HOLLAND 

Ons kenmerk 
PZH-2014-473599242A 

C. Grens met de gemeente Oud-Beijerland 
Vanaf het onder B. laatstgenoemde punt volgt de nieuwe grens de bestaande grens tussen 
enerzijds de op te heffen gemeente Spijkenisse en anderzijds de gemeente 
Oud-Beijerland tot aan het snijpunt van de huidige grenzen van de op te heffen gemeente 
Spijkenisse en de gemeenten Oud-Beijerland en Korendijk. 

D. Grens met de gemeente Korendijk 
Vanaf het onder C. laatstgenoemde punt volgt de nieuwe grens de bestaande grens tussen 
enerzijds de op te heffen gemeenten Spijkenisse en Bernisse en anderzijds de gemeente 
Korendijk tot aan het snijpunt van de huidige grenzen van de op te heffen gemeente Bernisse en 
de gemeenten Korendijk en Goeree-Overflakkee. 

E. Grens met de gemeente Goeree-Overflakkee 
Vanaf het onder D. laatstgenoemde punt volgt de nieuwe grens de bestaande grens tussen 
enerzijds de op te heffen gemeente Bernisse en anderzijds de gemeente 
Goeree-Overflakkee tot aan het snijpunt van de huidige grenzen van de op te heffen gemeente 
Bernisse en de gemeenten Goeree-Overflakkee en Hellevoetsluis. 

F. Grens met de gemeente Hellevoetsluis 
Vanaf het onder E. laatstgenoemde punt volgt de nieuwe grens de bestaande grens tussen 
enerzijds de op te heffen gemeente Bernisse en anderzijds de gemeente Hellevoetsluis tot aan 
het snijpunt van de huidige grenzen van de op te heffen gemeente Bernisse en de gemeenten 
Hellevoetsluis en Brielle. 

G. Grens met de gemeente Brielle 
Vanaf het onder F. laatstgenoemde punt volgt de nieuwe grens de bestaande grens tussen 
enerzijds de op te heffen gemeente Bernisse en anderzijds de gemeente Brielle tot aan het onder 
A. eerstgenoemde punt. 

II Dit besluit te publiceren in het Provinciaal Blad 
en te bepalen dat dit besluit in werking treedt 
op de dag van publicatie. 

Den Haag, 3 juli 2014. 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 
Voor dezen, 

mw. drs. J.A.M. Hilgersom 
secretaris 
Deze brief is digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief. 



Gedeputeerde Staten 

Directie Leefomgeving en Bestuur 
Afdeling Bestuur 
Contact 
drs. J. van Straalen 
T 070 - 441 61 92 
j.van.straalen@pzh.nl 

provincie HOLLAND 
Postadres Provinciehuis 
Postbus 90602 
2509 LP Den Haag 
T 070 - 441 66 11 
www.zuid-holland.nl 

De Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 
De heerdr. R.H.A Plasterk 

Datum 
3 juli 2014 

Postbus 20011 
Ons kenmerk 

PZH-2014-473599242C 
2500 EA DEN HAAG Uw kenmerk 

Bijlagen 
div. 

Onderwerp 

Bezoekadres 
Zuid-Hollandplein 1 
2596 AW Den Haag 

Tram 9 en de buslijnen 
90, 385 en 386 stoppen 
dichtbij het 
provinciehuis. Vanaf 
station Den Haag CS is 
het tien minuten lopen. 
De parkeerruimte voor 

Grensbeschrijving samenvoeging gemeenten Bernisse 
en Spijkenisse 

Geachte heer Plasterk, 

Gelet op de Wet tot samenvoeging van de gemeenten Bernisse en Spijkenisse van 14 mei 2014 
en gelet op het bepaalde in artikel 2, lid 2 van de Wet algemene regels herindeling hebben wij de 
beschrijving van de grens van de nieuwe gemeente Nissewaard vastgesteld. De beschrijving 
zullen wij op 9 juli 2014 in het Provinciaal Blad publiceren. 

Een afschrift van de grensbeschrijving en van onze brief van heden aan Burgemeester en 
Wethouders van de betrokken gemeenten hebben wij bijgevoegd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 
voor dezen, 

mw. drs. J.A.M. Hilgersom 
secretaris 
Deze brief is digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief. 

Afschrift grensbeschrijving nieuwe gemeente Nissewaard 
Afschrift brief Gedeputeerde Staten aan Burgemeester en Wethouders van de 
gemeenten Bernisse, Spijkenisse, Rotterdam, Albrandswaard, Oud-Beijerland, Korendijk, 
Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis en Brielle 


