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De heer drs. C.H. Boland, wethouder 

Vereffening gemeente Gooise Meren inzake Wet Ahri aangaande 

grenswijziging Bloemendalerpolder 

 

 

1. Kennisnemen van 

Het verloop van het traject waarbij gemeente Gooise Meren haar kosten wil vereffenen met 

gemeente Weesp inzake Wet Ahri als gevolg van de grenswijziging Bloemendalerpolder. 

 

2. Inleiding 

Tot de fusie 1 januari 2016 is gemeente Muiden volop betrokken geweest bij de voorbereidingen 

voor de ontwikkeling van de Bloemendalerpolder. Nu na de fusie heeft de gemeente Gooise Meren 

deze rol automatisch overgenomen. Onderdeel van de fusie was een grenswijziging ter plaatse van 

de Bloemendalerpolder. Het gehele exploitatiegebied Bloemendalerpolder (lees: daar waar alle 

woningen gebouwd worden), is hiermee grondgebied van gemeente Weesp geworden. In dat 

kader wordt momenteel via de Ahri-procedure gekeken welke gelden onze gemeente nog 

ontvangt van de gemeente Weesp voor de investeringen die gedaan zijn door onze gemeente. 

 

De Ahri-procedure vraagt eerst in onderling overleg tussen de gemeenten uit deze kosten te 

komen. Als dit nergens toe leidt, hetgeen het geval is, kan aan de provincie gevraagd worden een 

bedrag op te leggen. Uw college van de gemeente Gooise Meren stuurt hiertoe een brief naar 

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland met het verzoek de hoogte van het bedrag 

voor de  vereffening van de gemeente Weesp naar de gemeente Gooise Meren aan te geven en 

met een overzicht waarin wij aangeven wat wij in redelijkheid in aanmerking vinden komen voor 

vereffening. 

 

3. Kernboodschap 

Gemeente Gooise Meren stuurt een brief naar GS met het verzoek een besluit te nemen over de te 

vereffenen kosten ten einde als gemeente Gooise Meren de revenuen in alle redelijkheid terug te 

krijgen. 

 

4. Consequenties 

Gedeputeerde Staten besluit over de te vereffenen kosten tussen beide gemeenten. De 

gemeenten moeten zich conformeren aan dit besluit. 

 

5. Communicatie 

Zodra GS heeft besloten, zullen wij als gemeente in kennis worden gesteld, evenals gemeente 

Weesp. 

 

6. Vervolg 

De behandeling van dit onderwerp zal de proceduretijd nodig hebben die het kost bij de provincie. 

Inschatting is einde van het jaar een besluit te hebben van GS.  
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Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren, 

 

 

 

 

D.J. van Huizen 
Gemeentesecretaris 

 

 

 

 

Mevrouw A. van Vliet-Kuiper 
Burgemeester 

 


